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TEN GELEIDE 

Even leek het erop dat de verminderde financiële middelen voor de 
uitvoering van infrastructurele werken in de stad zouden leiden tot 
een afname van het archeologisch bodemonderzoek. 
Niets bleek echter minder waar. 

Dit 9de jaarverslag toont wederom een scala van onderwerpen varië
rend van vondsten uit de late ijzertijd, funderingen in de Hoge-
woerd, 15de en 16de eeuws glas, Romeinse scherven uit het Polderpark 
Cronesteyn en langs de Besjeslaan, een scherf uit een gracht tot 
bespiegelingen over de Leidse waterhoogten. 
Het algemeen overzicht tenslotte is een bont allerlei, getooid met 
veel afbeeldingen van bodemvondsten. 

Een "echte" opgraving vond dit jaar niet plaats, maar zoals de zaken 
zich thans laten aanzien zal dit in de komende jaren wel het geval -
moeten - zijn. 

De redactie. 
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VERSLAG OVER HET JAAR 1986 

H. Suurmond-van Leeuwen 

ORGANISATIE 

Taak en huisvesting 

Het oudheidkundig bodemonderzoek is in Leiden als taak toegevoegd 
aan de Directie Civiele Werken. 
De doelstellingen kunnen globaal als volgt worden samengevat: 

het, in overleg met de provinciaal archeoloog, initiëren en uit
voeren 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 gemeen
te Leiden, 
het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van een jaar

verslag, 
- het bewerken/conserveren en restaureren van mobiele vondsten, 

het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke resten 
en/of ter plaatse op enigerlei wijze markeren van gevonden con
structies. 

Het archeologisch bodemonderzoek is gehuisvest in de Stadswerf, Wil
lem Barentszstraat 12, Leiden, telefoon 071-221889 of 254710 toestel 
17 en 18. 

Medewerkers 

Mevrouw drs. E.V. Buitenhuis hield zich bezig met het bewerken van 
vondstcomplexen, het restaureren en exposeren van bodemvondsten en 
de voorbereiding van publicaties. 

De heer drs. A.D.P. van Peursen begeleidde werkzaamheden in de stad. 
In nauw overleg met de betrokken opzichters werden de aangetroffen 
sporen van vroegere bewoning (bebouwing) vastgelegd, zowel in teke
ning als op foto. Het betreft hier funderingen van gebouwen, brug-

co gen, walmuren, overkluizingen, maar ook waterlopen en beerputten. 

I-H Zonodig werden vondsten verzameld en grondlagen beschreven. Tevens 
e werd aan publicatie van gegevens gewerkt. 
•XS 
^ Mevrouw I. Maschkow en de heer J. Boogerd waren een belangrijke 

e steun bij het wassen, sorteren, lijmen en restaureren van mobiele 
vondsten. Vanaf december kon partieel gebruik gemaakt worden van de 

^ diensten van de fotograaf de heer W. Benning. 
o 
N 

Mevrouw H. Suurmond-van Leeuwen nam het management en de administra-
e tie voor haar rekening, bewerkte voor zover de tijd dat toeliet 
g vondstcomplexen en bereidde publicaties voor. Alle bovenvermelde 
•-o werkzaamheden werden verricht onder de directe verantwoordelijkheid 
(§ van het hoofd van de Directie, de heer ir. L. Barendregt. 



Publiciteit 

In maart en november zagen resp. de jaarverslagen Bodemonderzoek in 
Leiden 1984 en 1985 het licht. 

Ter gelegenheid van het verschijnen van Bodemonderzoek in Leiden 
1985 werd in de hal van het Stadhuis een expositie ingericht over de 
opgraving aan de Haarlemmerstraat (terrein C & A . ) . 
In de hal van het Stadsbouwhuis werden regelmatig in enige vitrines 
gerestaureerde bodemvondsten tentoongesteld. 
Voor de Vereniging van Echtgenoten van Hoogleraren werden rondlei
dingen gegeven. 
Een delegatie van ambtenaren van de gemeente Dordrecht werd voorge
licht over de organisatie van het archeologisch bodemonderzoek waar
na een rondleiding volgde. 
Tijdens de officiële opening van de Stadswerf werd open huis ge
houden. 

Mevrouw Gabebah Abrahams verbonden aan het Suid-Afrikaanse Kultuur-
historiese Museum te Kaapstad (Zuid-Afrika) bracht een bezoek in 
verband met haar onderzoek naar de resten van het 17de eeuwse "Fort 
Jan van Riebeeck" aldaar. 

Drs. A.D.P. van Peursen hield voor de A.W.N, afdeling Rijnstreek, 
een voordracht over "Veldwerkzaamheden van het bodemonderzoek". 
Deze lezing werd eveneens gehouden voor de deelnemers aan het werk
kamp bij de opgraving in Valkenburg ZH., alsmede voor leden van het 
Cultureel Anthropologisch Dispuut W.D.O. van de Rijksuniversiteit 
Leiden. 

Voor de leden van de Vereniging Oud Leiden werd een voordracht ge
houden over 17de eeuws glas door mevrouw drs. E.V. Buitenhuis. 
Een bijdrage met betrekking tot het bodemonderzoek bij de restaura
tie van de kelders Hoogstraat voor het boek "Hoogstraat op stelten" 
werd geschreven door mevrouw H. Suurmond-van Leeuwen die verder voor 
het Leids Jaarboekje de gebruikelijke korte archeologische kroniek 
verzorgde. 

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDINGSCOMMISSIE, zie pagina 35 

Tentoongestelde voorwerpen (foto W. Benning) 



PROJECTENOVERZICHT 

Thans volgen, alfabetisch gerangschikt, de projecten waaraan dit 
jaar aandacht werd besteed. In afbeelding 51 is voor de projecten, 
voorzover zij binnen de singels gelegen waren, de locatie door een 
genummerde stip aangegeven. 

Van belangrijke onderzoeken in 1986 is een verslag in de vorm van 
een aparte bijdrage opgenomen. 

BAATSTRAAT In september werd de bebouwing aan de 
noordzijde van de Baatstraat, waarin de 
chemische fabriek LILO gevestigd is ge
weest, gesloopt. 
Voor de afbraak was reeds geconstateerd 
dat zich in de grond van het pand op het 
perceel dat kadastraal bekend is onder 
sectie B nr. 2832, vier stuks cylinder-
vormige vaten bevonden met een diameter 
van respectievelijk 160, 190, 156 en 
210 cm met een diepte variërend van 255 
tot 205 cm (afb. 1). 
Op één der vaten lag nog een rond houten 
deksel in de vloer. In dat deksel bevond 
zich een vierkant luik en in het centrum 
hiervan een klein rond gat (afb. 2). 
Sommige vaten bestonden uit één rij dui
gen met een breedte van circa 15 cm, 
andere uit een dubbele rij met daartus
sen een bitumenachtige substantie. De 
vaten zijn voorzichtig ontgraven, inge
tekend en gefotografeerd. Daarbij is 
gebleken dat de houten bodem van de va
ten in de duigen was ingekroosd (in de 

Afb. 1 Interieur voormalige Branderij aan de Baatstraat Afb. 2 Deksel in de vloer van de Branderij 



verticale duigen is een sleuf gefraisd 
waarin de bodem viel), terwijl de vaten 
aan de buitenzijde voorzien waren van 
vier ijzeren banden. Kadastraal onder
zoek wees uit dat aan het eind van de 
vorige eeuw in het pand een "branderij" 
was gevestigd (afb.3). Een bezoek aan 
het Nationaal Gedistilleerd Museum in 
Schiedam leerde dat het vaten betrof 
voor de opslag van alcohol, zogenaamde 
grondvaten. De aangetroffen vatconstruc-
tie was bekend. De normale constructie 
was een enkele rij planken, maar wanneer 
de vaten lek raakten werd hetzij de bin
nenzijde "bemetseld" met glazen plaatjes 
f werd er een tweede vat "ingebouwd" 

waarbij de ruimte tussen de twee vaten 
met pek werd opgevuld. Het museum had 
geen interesse om de Leidse vaten te 
behouden. De suggestie van het museum 
dat zich mogelijk in de grond tussen de 
vaten dan wel in de vaten zelf nog voor
werpen of leidingen zouden bevinden, 
werd niet bewaarheid. 

Alle grondvaten zijn verwijderd en afge
voerd en op het terrein zullen woningen 
worden gebouwd. 

Afb. 3 Detail kaart H. J. L. van Campen, 1899 
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KLEINE CRONESTEYNSE-
OF KNOTTERPOLDER 

Na een periode van minder grondactivitei-
ten ging dit jaar de derde fase van de 
aanleg van het polderpark Cronesteyn, 
gelegen in de kleine Cronesteynse- of 
Knotterpolder (afb. 4), van start en wel 
met de aanleg van de avontuurlijke 
speelplaats alsmede de aanleg van enige 
paden en sloten in het meest westelijke 
deel van de polder. 
Tijdens de gehele periode werd veel Ro
meins en inheems Romeins scherfmateriaal 
verzameld. Het grootschalige grondverzet 
ten behoeve van het polderpark is thans 
voltooid en op pagina 109 wordt de ba
lans opgemaakt van de archeologische 
vondsten. 

3. GROENESTEEG HOEK 
MIDDELSTE GRACHT 

Bij de sloop van een deel van de bebou
wing op het terrein van Garage Berg aan 
de Groenesteeg (afb. 5),werd bijzondere 
aandacht besteed aan de grondwerkzaamhe
den. De Groenesteeg is een van de oudste 
wegen die stadwaarts leidde en was reeds 
in het begin van de 14de eeuw bekend. 
Het betrekkelijk kleine vrijgekomen ter
rein bleek echter geheel verstoord door 
ingegraven beer- en waterputten alsmede 

Afb. 4 Detail uit de derde druk van de kaart van Dou en Van Broeckhuysen, 1746 
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waterkelders. In de bodem werden enige 
funderingsresten aangetroffen die niet 
nader gedefinieerd konden worden. De 
beerputten welke gedeeltelijk van kloos
termoppen waren opgebouwd bevatten een 
aantal voorwerpen waarvan hieronder 
enige worden beschreven. 

Afb. 5 Situatieschets terrein 

Groenesteeg/Middelstegracht 

v r i j g e k o m e n t e r r e i n 

Bodemvondsten afkomstig van het terrein Groensteeg/Middelstegracht. 

1. Hoog kookpotje van rood aardewerk voorzien van loodglazuur. 
Drie poten, één oor en versierd met 3 rijen spatelindrukken. 
H: 16 cm, 0 hals: 13 cm. 15de eeuw, afb. 6. 

2. Klein potje van rood aardewerk met spaarzaam loodglazuur. 
Lensvormige, vervormde bodem. Ingedeukt misbakseltje zonder oren. 
H: l \ cm, 0 opening: 8 cm. Wrs. 15de eeuw, afb. 7. 

3. Lederen handschoen. Het leer uit dit complex is nog niet nader 
bewerkt. L: 27 cm, br: ca. 9 cm, afb. 8. 

4. Twee houten trippen met leren riempjes. Het grootste exemplaar 
met vlakke zool heeft een lengte van 27 cm het andere exemplaar 
met verdikte zool (midden) en hak is 22 cm lang. Ook dit mate
riaal is nog niet verder bewerkt. 15-16de eeuw, afb. 9. 

5. Houten fluit voorzien van 2 gaten. L: 15 cm. 
Dit model komt voor vanaf de 14de eeuw tot heden. Gezien de con
text waarin het voorwerp is gevonden lijkt een datering 15-16de 
eeuw aannemelijk, afb. 10. 

6. Fragment van plaquette van grijsbruine klei. Het bovenste deel 
ontbreekt. 
Voorstelling: Maria staande op de maansikkel en omgeven door 
zonnestralen. Aanwezige hoogte: 5i cm, br: 5 cm. 15de eeuw, 
afb. 11. 

12 



Afb. 6 Afb.7 

Afb. 8 Afb. 9 

Afb. 10 Afb.11 
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Afb. 12 Afb. 13 

Afb. 14 

Afb. 15 

14 



7. Fragment van pijpaarde beeldje. Voorstellende de Heilige Ursula 
met de duizend maagden. Op het fragment zijn sporen van beschil
dering aangetroffen. Aanwezige hoogte: 7 cm, br: 5 cm. 15de 
eeuw, afb. 12. 

8. Fragment van Heiligebeeldje van bruingrijze klei, waarschijnlijk 
voorzien geweest van een witte engobe. Ook hier sporen van be
schildering. 
Aangezien het hoofd en de kenmerkende attributen ontbreken is 
het niet te bepalen welke Heilige dit voorstelt. 
Aanwezige hoogte: 9 cm, br: 6 cm. 15de eeuw, afb. 13. 

9. Beeldje van lichtrood aardewerk voorstellende een doedelzakspe
ler. H: 7 2 cm. Datering onbekend, doch gevonden in een complex 
met materiaal uit 15-16de eeuw, afb. 14. 

10. Drie identieke borden van wit aardewerk voorzien van tinglazuur 
en polychrome beschildering in de kleuren donkerblauw (hart in 
centrum) roodbruin, geel en groen. De schotels zijn in een koker 
gebakken. 0: 23i cm. 18de eeuw ?, afb. 15. 

Alle gevonden pijpaarden beeldjes worden thans nader bewerkt en het 
ligt in het voornemen deze in een grotere context in het jaarverslag 
1987 te publiceren. 

4. HOGEWOERD Eén van de laatste grotere infrastructu
rele werken in de binnenstad was het 
leggen van een riool in de Hogewoerd 
(afb. 16). Aan de omwonenden, met name 
de winkeliers, bezorgden deze werkzaam
heden grote overlast. Het werk werd 
daarom in hoog tempo uitgevoerd en enige 
extra tijd voor archeologisch onderzoek 
was dan ook niet beschikbaar. De 5 maan
den durende werkzaamheden werden echter 
wel dagelijks op de voet gevolgd door de 
heer A.D.P. van Peursen. Alle gegevens 
die tijdens deze werkzaamheden konden 
worden geregistreerd worden vermeld op 
pagina 39 . 

HOOGSTRAAT Ter gelegenheid van de voltooiing van de 
restauratie van de kelders onder de 
Hoogstraat verzorgden de Directies Ci
viele Werken en Stadsvernieuwing van de 
gemeente Leiden een 230 pagina's tellen
de uitgave getiteld "Hoogstraat op stel
ten" (afb. 17) waarin naast historische, 
bouwhistorische, restaurat ietechnische, 
stedebouwkundige en biologische aspecten 
ook de bodemvondsten werden beschreven. 

15 



Afb. 17 
Omslag 'Hoogstraat op stelten' 

oogstraat op stelten 

Afb. 18 
Fundering stadsmuur, 
noordzijde Rijn bij Kraaierbrug 

»Si k..-. 
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KRAAIERBRUG Bij de restauratie en gedeeltelijke ver
nieuwing van de Kraaierbrug over de 
Nieuwe Rijn werd een onderzoek ingesteld 
naar de 14de eeuwse stadsmuur die ter 
plaatse de Rijn moet hebben gekruist. 
Volgens een reconstructietekening van 
Dr. ir. H.A. van Oerle (1) zouden de 
pijlers van de brug op een deel van de 
stadsmuur zijn gefundeerd. Archiefonder
zoek, dat voor de restauratie plaats 
vond, leerde dat bij de vernieuwing van 
de brug in 1901 alle oude funderingen 
werden verwijderd. Tijdens de huidige 
werkzaamheden werd aan beide zijden van 
de Rijn zwaar metselwerk waargenomen. 
Aangenomen mag worden dat het hier delen 
van de stadsmuur betrof (afb. 18). Aan 
de noordzijde van de Rijn werd in weste
lijke richting nog meer muurwerk van 
kloostermoppen gesignaleerd, mogelijk 
zijn dit delen van de brug achter de 
vestmuur. Belangrijk is dat het gevonden 
metselwerk in de bodem behouden kon wor
den. 

Er werd daarom behoudens het opmeten en 
fotograferen van hetgeen in zicht kwam 
geen verder onderzoek verricht. 

7. NOORDERSTRAAT/MOLEN 
DE STIER 

Bij het bouwrijpmaken van het terrein 
aan de Noorderstraat waar tot oktober 
1985 de Gemeentereiniging was gevestigd, 
werd bij de grondwerkzaamheden gelet op 
mogelijke funderingsresten van de walmo-
len de Stier. Deze korenmolen, die stond 
op hoek van de Vestwal (thans Mare
singel) en de Oude Herengracht, werd in 
1687 gebouwd en tooide - zij het ten
slotte in desolate toestand - het stads
beeld tot 1954 (afb. 19). 

Afb. 19 
De onttakelde 
Molen de Stier 
in 1942 vanaf 
de Maresingel 
(GAL 5666-16a) 
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Bij de grondwerkzaamheden werd geen 
spoor van de molen of zijn voorgangers 
teruggevonden. De molen stond op de 
stadswal die geheel afgegraven is, waar
bij de funderingen waarschijnlijk zijn 
verwijderd. 

Wel werden in het terrein enige kistbe-
gravingen aangetroffen. Het betreft hier 
resten van het voormalig armenkerkhof op 
het bolwerk bij de Herenpoort, dat daar 
was gelegen tussen 1816 en 1911. 

ORANJEBOOMSTRAAT/ 
St. JORISDOELEN 

Na een leegstand van vele jaren werden in 
1986 enige panden op de hoek van de 
Oranjeboomstraat wz en het Levendaal 
gesloopt en het terrein bouwrijp ge
maakt. Dit gebied maakte van voor 1386 
tot 1426 deel uit van de St. Jorisdoe-
len. Het oefenterrein van de voetboog
schutters was gelegen in de driehoek 
Geregracht-Levendaal-Korevaarstraat (de 
vroegere Zijdgracht), (afb. 20). Dit 
gebied werd bij de uitleg van 1386 bij 
de stad getrokken. 
Over deze (eerste) Doelen is weinig be
kend. Orlers (2) zegt erover: 

"Want sovele de Hogewoert aengaet is het 
sulcx dat den Doelen te dier tijden lach 
aen de Zuytsyde van Levendael/in den 
driehoec ter plaatse daer nu Berckendal 
is. Waer naer oock den naem hebben niet 
alleen St. Joris steegh wesende de ordi-
narisgang ofte Laen daermede men ter 
Doele waert ging/maer oock S. Joristoren 
legghende tusschen Levendael en de Zyt-
graft. 

Afb. 20 Situatie terrein voormalige St. Jorisdoelen 
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't Is oock sulcx datter een veel corter 
of naerder Laen strack buyten de Zuydt-
poorte comende was om naer den Doelen te 
gaan/dewelcke was 't geen nu ghenoemt 
wert het Stincksteechgen leggende bene
ven de Hogewoerts Brugge aen de Zuytsyde 
up de Brouwerije van de Roos." 

Bekend is dat reeds in 1386 een terrein 
voor de nieuwe Doelen werd gereserveerd 
langs de Witte Singel ter hoogte van het 
huidige Doelenterrein. Op dit terrein 
verrees voor 1452 het gebouw van de St. 
Jorisdoelen, terwijl de handboogschut-
ters daar in 1477 hun St. Sebastiaans-
doelen lieten bouwen. 
Tijdens het bouwri jpmaken van het ter
rein is nauwkeurig gekeken naar bodem-
sporen. Het onderzoek leverde, behalve 
een klein stukje kloostermopfundering en 
enige verdwaalde bakstenen van hetzelfde 
formaat, geen enkel aanknopingspunt. Wel 
werden bij bovengenoemde werkzaamheden 
enige beerputten aangetroffen waarin 
kloostermoppen waren verwerkt. Materiaal 
uit deze putten kon worden geborgen. 
Hieronder worden enige bodemvondsten in 
catalogusvorm weergegeven. De vraag of 
dit materiaal ooit in handen van de 
voetboogschutters is geweest zal wel 
nooit beantwoord kunnen worden. De kans 
dat er ooit nog iets van de St. Joris
doelen en het St. Jorispoorthuis wordt 
gevonden, is nagenoeg uitgesloten. 

De recente bouwwerkzaamheden in dit ge
bied (parkeergarage, woningen, winkels) 
hebben alle mogelijke grondsporen wegge
vaagd. In 1972 zijn bij de verbreding 
van de St. Jorissteeg ter hoogte van 
pand nr. IB, onder de gesloopte bebou
wing tussen Joris- en Krauwelsteeg, zwa
re funderingsresten aangetroffen waarvan 
door de toenmalige stadsfotograaf een 
opname is gemaakt (afb. 21). De opzich
ter van dat werk, de heer A.C. van der 
Meer, kon nog mededelen dat het hier een 
vierkante fundering betrof van circa 5 x 
5 meter met muren van ongeveer 80 cm 
dik, voorzien van versnijdingen. Moge
lijk is dit de fundering van het St. 
Jorispoorthuis geweest. De bronnen over 
de juiste ligging van het gebouw zijn 
erg vaag. Wel staat vast dat het aan de 
toenmalige Jorislaan voor de brug over 
de Levendaalse Vest heeft gestaan. Gege
vens over andere gebouwen waarvan deze 
forse fundering mogelijk (een onderdeel) 
zou kunnen zijn geweest, zijn niet 
bekend. 
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Afb. 21 
Fundering tussen 
St. Jorissteeg en 
Krauwelsteeg, 1972 

Vondsten afkomstig uit beerputten van bovengenoemd terrein. 

Vetvanger van rood aardewerk voorzien van loodglazuur. Aan de 
onderzijde bevindt zich een klein pootje. Bij de overgang van de 
handgreep en de bak is deze duidelijk vervormd en het glazuur 
onregelmatig. Ter plaatse zijn grindsteentjes uit de magering te 
zien. L: 51 cm, br: 23 cm. Begin 15de eeuw, afb. 22. 

Drie deksels van rood aardewerk met loodglazuur en gele slibver-
siering. 0: circa 14-16 cm. 15de eeuw, afb. 23. 

3. Trechterbeker van ongeglazuurd steengoed. 
0 5 cm, h: 9i cm. Begin 15de eeuw, afb. 24. 

4. Een zestal "spin"kruikjes van steengoed voorzien van zoutglazuur 
in kleur variëerend van grijs tot bruin. 0: 4^-5? cm, h: 7-8 
cm. Raeren omstreeks 1500, afb. 25. 

Langwerpig houten paneel voorzien van snijpatroon. Het betreft 
hier een deel van een houten geldkist (kast). In de opening aan 
de linkerzijde bevond zich het slot.L: 36 cm, br: 14 cm, dikte 
2 cm. 

Waarschijnlijk 15de eeuw, afb. 26. Het voorwerp wordt geconser
veerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
te Amersfoort. 

Gedraaid houten bekertje. 0: 
begin 15de eeuw, afb. 27. 

cm., h: 62 cm. Waarschijnlijk 

Houten trechtervormige beker. 0: 7cm, 
begin 15de eeuw, afb. 28. 

12 cm. Waarschijnlijk 

Gedraaid houten kandelaartje, 
begin 15de eeuw, afb. 29. 

4 cm, h: 6 cm. Waarschijnlijk 

9. Houten drinkbeker met rechthoekig oor in het midden. De beker is 
uit één stuk vervaardigd. Aan de bovenzijde zijn rondom versie
ringen aangebracht in de vorm van een levensboom (?) en een 
sterretje. 0: 7 cm, h: 13 cm. Begin 15de eeuw, afb. 30. 
Een enigszins vergelijkbare beker werd in 1983 aangetroffen in 
de Papengracht, zie Bodemonderzoek in Leiden 1983, 33. 

Getracht wordt alle houten voorwerpen te laten conserveren. 
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Afb. 22 

Afb. 23 

Afb. 25 

Afb. 24 

Hj 
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Afb. 27 

Afb. 26 

Afb. 28 

Afb. 29 Afb. 30 
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Afb. 31 

Deel houten vat in Oude Singel 174 

OUDE SINGEL 
In november werd het pand Oude Singel 
174 (GLASCOM) verbouwd. Tijdens de werk
zaamheden werd onder de fundering van 
een 19de eeuwse bouwmuur een drietal 
houten kuipen aangetroffen (afb. 31). De 
ovale kuipen van circa 160 x 200 cm la
gen in de lengterichting onder de muur 
met een tussenruimte van circa 225 cm. 
Zij waren vervaardigd van duigen met een 
breedte van 11 cm en een dikte van 8,5 
cm. Aan de buitenzijde waren de kuipen 
voorzien van ijzeren hoepels, terwijl 
zich aan de binnenzijde een harde pek-
laag bevond. De diepte was door de dras
sige inhoud met waarschijnlijk puin op 
de bodem, niet te bepalen. 
In de vorige eeuw was ter plaatse de 
N.V. Fabriek van wollendekens en duffels 
"DE BLAUWE KLOK" gevestigd. 
Vermeldenswaard is, dat men bij het 
bouwen van de muur het probleem van de 
vrij diepe putten met slappe grond heeft 
opgelost door de bouw van een soort 
spaarboog-constructie (afb. 32). Dit 
lijkt geen ideale constructie maar het 
heeft kennelijk toch geen problemen op
geleverd. 

Bij de werkzaamheden op het achterter
rein van het pand werden fragmenten aar
dewerk uit, bij vroegere werkzaamheden 
reeds verstoorde, beerputten gevonden. 
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Afb. 32 Principeschets fundering Oude Singel 174 

Vermeldenswaard is eveneens de vondst 
van een zgn. biscuit bord (afb. 33) als
mede een fragment van een tweede exem
plaar. Biscuit is het resultaat van het 
eerste bakproces en dus duidelijk het 
produkt van een pottebakker. 

Een tweetal versierde borden (18de eeuw 
?) dat hierbij werd aangetroffen komt 
mogelijk uit hetzelfde atelier. 
Bekend is dat in de 17de eeuw iets meer 
oostelijk aan de Oude Singel het bedrijf 
van een majolicabakker was gevestigd. 

Beschrijving bodemvondsten: 

biscuit bord met bakfout 0: 24 cm. 

schotel van witbakkende klei voorzien 
van tinglazuur, geen standring, een pa
troon in donkerrood, geel en groen; 
centraal een margriet in donkerrood met 
gele cirkel voorts groene nopjes in 
groepen van 4 en daar tussen een gesty-
leerd blad in donkerrood. Randversiering 
eveneens in donkerrood en groen. Het 
bord is in een koker gebakken, 0: 22^ 
cm (afb. 34). 

schotel van witbakkende klei voorzien 
van tinglazuur met patroon in donker
rood, blauw, geel en groen. In het cen
trum een bloem met geel hart en groene 
blaadjes en daaromheen een ring van 
geel, onderbroken door 4 figuren in don
kerblauw met roodbruin alsmede een 4-tal 
groene blaadjes en een klein rood/blauw 
versierinkje, vervolgens een gele cirkel. 
Het randpatroon bestaat uit vrij brede 
blauwe strepen. Het bord is in een koker 
gebakken, 0: 22i cm (afb. 35). 
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Afb. 33 Biscuit bord Oude Singel 174 

Afb. 34 Schotel Oude Singel 174 

Afb. 35 Schotel Oude Singel 174 
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10. ROOMBURGERPOLDER Voor de derde keer in successie werd 
door het Instituut voor Prae- en Proto-
historie van Arasterdam een proefonder-
zoek gedaan in de Roomburgerpolder om na 
te gaan of zich buiten het beschermde 
archeologische monument MATILO nog be
langrijke bewoningssporen uit de Romein
se tijd bevinden. Ditmaal werd een ge
bied onderzocht op het terrein van het 
Dierenasiel aan de Besjeslaan (afb. 36). 
Aan de hand van de resultaten van dit en 
de vorige onderzoeken zal thans een rap
port worden gemaakt waarin aangegeven 
zal worden, waar, voorafgaande aan de 
bebouwing in deze polder, nog archeolo
gisch onderzoek dient te geschieden. 
Tevens zal hierin worden aangegeven op 
welke wijze dit onderzoek het beste kan 
worden uitgevoerd. 

Op pagina 119 is van de hand van de 
heer B. Klooster het verslag van het 
laatste proefonderzoek opgenomen. 

Afb. 36 Besjeslaan 
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11.STEVENSHOFJESPOLDER De heer L.A. den Hollander zette zijn 
veldonderzoek in de Stevenshofjespolder 
ook in 1986 voort. De grondwerkzaamheden 
voor de aanleg voor deze nieuwe wijk 
verplaatsten zich steeds meer in zuide
lijke richting. Hier wordt het kleipak-
ket geringer en krijgt de venige onder
grond de overhand. De mobiele vondsten 
nemen snel af en de veldverkenning Ste
venshof is dan ook zo ongeveer tot een 
eind gekomen. 
Op pagina 6 7 bespreekt de heer R.M. 
van Heeringen de vondsten uit 1985 en 
1986 en geeft een slotbeschouwing over 
de resultaten van het archeologisch bo
demonderzoek in deze polder. 

In de loop van dit jaar werd de aan de 
oostzijde van de Dobbewetering gelegen 
19de eeuwse boerderij van de familie Van 
Winden gesloopt. Op de kaart van Floris 
Balthasars uit 1615 evenals op die van 
Dou en van Broeckhuysen uit 1746 (afb. 
37) blijkt een boerderij ter plaatse 
aanwezig te zijn. Daarom werd na afbraak 
van de boerenwoning een kort onderzoek 
verricht. Daarbij werden 5 proefsleuven 
machinaal gegraven. Helaas leverden deze 
geen spoor van een vroegere bewoning op. 
De 17de eeuwse boerderij zal ongetwij
feld in de naaste omgeving van het on
derzoeksterrein hebben gestaan. 
Gevreesd moet worden dat de massale be
bouwing van de Stevenshofjespolder alle 
mogelijke resten van vroegere bewoning 
thans voorgoed heeft weggevaagd. 

Afb. 37 Locatie boerderij van Winden, op detail uit de derde druk van de kaart van Dou en 
Van Broeckhuysen, 1746 
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Afb. 38 

Locatie vondstcomplex Wassenaarseweg 

12. WASSENAARSEWEG Door de oplettendheid van een medewerker 
van de Directie Groen werden bij de aan
leg van een fietspad achter de Annakli-
niek aan de noordzijde van de Wassenaar
seweg (afb. 38) enige inheems-Romeinse 
(mogelijk Late Ijzertijd) scherven aan
getroffen, alsmede een fragment Romeins 
aardewerk. Het materiaal werd op een 
diepte van circa 40-50 cm onder het 
maaiveld op een niveau van zandige klei 
aangetroffen. 

In de naaste omgeving wordt een sport
veld aangelegd waarvoor de bodem echter 
nauwelijks geroerd zal worden en even
tuele grondsporen dus niet worden ver
stoord. 

13. ZONNEVELDSTRAAT/ 
POLITIEBUREAU 

Op het binnenterrein begrensd door het 
oude Politiebureau aan de Zonneveldstraat 
en de bebouwde omgeving langs de Lange-
brug en de Nieuwsteeg vond grootschalig 
grondverzet plaats. 
Allerlei opstallen op het binnenterrein 
werden gesloopt om plaats te maken voor 
woningbouw terwijl tevens het Van der 
Speckhofje zou worden gerestaureerd. Een 
vrij groot terrein in het oudste deel 
van de stad kwam voor onderzoek beschik
baar (afb. 39) en het leek dus archeolo
gisch gezien zeer de moeite waard een 
opgraving te doen. 
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Afb. 39 Situatie locatie Zonneveldstraat 

v r i j g e k o m e n t e r r e i n 

p o l i t i e b u r o 1927 

Tezamen met de Provinciaal Archeoloog 
werd het terrein in ogenschouw genomen 
en werden enkele proefputten gegraven. 
De resulaten van dit onderzoek waren 
teleurstellend. Het gehele terrein bleek 
danig verstoord, enerzijds doordat een 
deel van de zware fundering van de Bank 
van Lening nog in de bodem aanwezig was, 
anderzijds omdat zich in het terrein 
ondergrondse cellen uit het begin van 
deze eeuw van het voormalige Politiebu
reau bevonden, dit alles nog aangevuld 
met enige ingegraven olietanks. 
Ook de tussenliggende kleine tuintjes 
bleken tot ruim 2 meter diepte geroerd 
te zijn. 
Besloten werd daarom ter plaatse geen 
opgravingen te starten maar wel de 
grondwerkzaamheden zoveel mogelijk te 
begeleiden. 
Met zwaar materieel werden alle funde
ringen verwijderd en er kwam "een wereld 
van beton, puin en verwrongen staal" te 
voorschijn. Enige aanwezige waterkelders 
maakten er bovendien al snel één grote 
modderpoel van. 
Wel werden enige beerputten aangetroffen 
die behoord hebben bij de bebouwing aan 
de Langebrug. Een aantal voorwerpen 
hieruit wordt hieronder beschreven. 

Welbewust is hier uiteengezet waarom 
geen archeologisch onderzoek plaats 
vond. Dit jaarverslag beoogt immers niet 
alleen datgene wat gevonden is vast te 
leggen, maar beoogt ook verantwoording 
af te leggen voor het feit dat op een zo 
belangwekkend deel van de stad geen uit
gebreid onderzoek werd verricht. 
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Afb. 40 Afb. 41 

Afb. 42 Afb. 43 

Bodemvondsten afkomstig van het terrein Zonneveldstraat achter het 
voormalige Politiebureau. 

1. Kookpotje van rood aardewerk, voorzien van loodglazuur aan de 
binnen- en buitenzijde van de rand en op de bodem. Drie kleine 
standvinnen, een oor. Omgeslagen rand. H: 13 cm, 0 opening: 9| 
cm. Eind 14de eeuw, afb. 40. 

2. Kookpotje van rood aardewerk, voorzien van loodglazuur. Drie 
poten, één oor en een sneb. Versiering in de vorm van 3 rijen 
spatelindrukken. H: 11 cm, 0 opening: 20 cm. 15de eeuw, 
afb. 41. 

3. Potje van rood aardewerk, voorzien van loodglazuur. Drie kleine 
standvinnen. Geschulpte versiering rondom de buik. H: 9 cm, 
0 opening: 12 cm. Eind 14de eeuw, afb. 42. 
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Afb. 44 Afb. 46 

Afb. 45 Afb. 47 

Deksel van rood aardewerk, voorzien van loodglazuur en slibver-
siering. Drie luchtgaatjes, knop in de vorm van een roset. 
0: 20 cm. Begin 15de eeuw, afb. 43. 

Schotel van Delfts aardewerk, voorzien van tinglazuur met geome
trisch lijnenpatroon in blauw, aan de achterzijde elkaar snij
dende bogen in blauw, smalle standring. De schotel is in een 
koker gebakken. 0: 28 cm. 17de eeuw, afb. 44. 

Kommetje van porcelein op standring met patroon in lichtblauw. 
H: 5 cm, 0: 12 cm. 17de eeuw, afb. 45. 

Kacheltegel van witbakkende klei voorzien van groen loodglazuur. 
De bovenste helft toont twee als nar verklede duivelsfiguren. 
H: 29 cm, br. : 19 cm, diepte: 7 cm. Import uit het Rheinland. 
16de eeuw, afb. 46 en afb. 47 detail. 
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Afb. 48 voorzijde achterzijde 

* ~4ÉL 

Afb. 49 

Afb. 50 

G&ÙL' 'Ji .n^****** 

8. Pijpaarde beeldje van zittend figuur (apostel ?) in monnikspij 
met blote voet. Aan de achterzijde is een geplooid kleed zicht
baar waarin een huismerk. Aanwezige hoogte: 22 cm, br: 8 cm. 
15de eeuw, afb. 48. 

9. Bekerglas, zgn. "façon de Venise", kleurloos met opgelegde dra
den in wit. Handgeblazen. H: I65 cm. Herkomst Italie? 17de eeuw, 
afb. 49. 

10. Kan van blauw, rood, zwart gemarmerd glas. Een oor en voorzien 
van standring. H: ca. 17 cm, 0: ca. 8| cm. 17de eeuw, afb. 50. 
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Naast de reeds genoemde projecten werd aandacht besteed aan een aan
tal kleinere projecten. In alle gevallen werden de aangetroffen fun
deringsresten, water- en beerputten, overkluizingen en waterlopen 
opgemeten en veelal gefotografeerd. 

De locaties van de belangrijkste projecten zijn, voor zover binnen 
de singels gelegen, op afb. 51 met een stip aangegeven. 

Afb. 51 Locatie waar onderzoek in 1986 plaatsvond 

o {/£> 
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Noten 

1) Oerle, H.A. van, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Be
schrijving, Leiden 1975, 395. 

2) Orlers, J.J., BESCHRIJVINGE DER STADT LEYDEN, 1641, 42. 

Afbeeldingen: 
afb. 1, 2, 16, 18, 31, 36, 38 
afb. 5, 20, 39 

afb. 6, 7, 13, 
49, 50 

15, 41, 42, 44, 

afb. 8 t/ra 12, 14, 22 t/m 30, 
34, 35, 40 , 43, 45 t/m 48 

afb. 21 
afb. 32 
afb. 33, 34, 35 
afb. 51 

foto L. Barendregt 
tekening W.J. v.d. Laan, Directie 
Civiele Werken Leiden, DCW 

foto H. Suurmond-van Leeuwen 

foto W. Benning, DCW 
foto C. Baars, gemeente Leiden 
tekening L.B.J. Blikman, DCW 
tekening J. Nederlof 
tekening L. Barendregt 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Stadswerf 
Willem Barentszstraat 12 
071-254710 tst: 17/18 
071-123766 (privé) 
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VERSLAG OVER HET JAAR 1986 

VAN DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

SAMENSTELLING VAN DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

In dit verslagjaar is het reglement voor de Archeologische Begelei
dingscommissie nieuwe stijl vastgesteld bij besluit van Burgemeester 
en Wethouders van 10 januari 1986. Bij hun besluit van 21 maart 1986 
(no. 755) is de inwerkingtreding van het reglement voor de Archeolo
gische Begeleidingscommissie en de (her-)benoeming van de leden be
paald op 1 april 1986. 

De commissie was na die datum als volgt samengesteld: 

mr. T.N. Schelhaas, hoofd van de Directie Gemeentearchief van de 
gemeente Leiden; 
dr. D.E.H, de Boer, universitair hoofddocent van de Vakgroep 
middeleeuwse geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Leiden; 
prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans, directeur van het Instituut voor 
Prehistorie van de Rijksuniversiteit te Leiden; 
mw. H. Suurmond-van Leeuwen, namens de vereniging Oud Leiden; 
dhr. D. van der Kooij, namens de Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland, afdeling Rijnstreek; 
drs. D.P. Hallewas, provinciaal archeoloog, namens de Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
drs. M.L. Wurfbain, hoofd van de Directie Musea van de gemeente 
Leiden; 
mr. J.A. Peters, wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Wer
ken, Verkeer en Milieu van de gemeente Leiden. 

Als vaste vervanger voor de wethouder, de heer Peters, is aangewezen 
co de heer Ch.F. van der Weijden, hoofd van de Directie Stadsvernieu-
§ wing van de gemeente Leiden. 

Ambtelijk werd de commissie bijgestaan door ir. L. Barendregt, hoofd 
van de Directie Civiele Werken van de gemeente Leiden, in verband 

vi met de uitvoerende werkzaamheden 
Het secretariaat van de commissie was in handen van mr. J.W.M. Vel-

ss lekoop van de Directie Stadsvernieuwing. 
De commissie heeft de heer Schelhaas gekozen tot voorzitter en de 
heer de Boer tot vice-voorzitter. 

Conform artikel 5, lid 2, van het reglement heeft de commissie een 
rooster van aftreden vastgesteld. Op 1 oktober 1988 zullen aftreden 
mevrouw Suurmond en de heren de Boer, Hallewas en Peters. De zit-

ts tingsperiode van de heren Louwe Kooijmans, Schelhaas en Wurfbain is 
ff) vijf jaar, dus tot en met 1 april 1991. 
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TAAK VAN DE COMMISSIE 

In het reglement en de toelichting daarop is de taak van de Archeo
logische Begeleidingscommissie als volgt geformuleerd: 
De commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of 
uit eigen beweging van advies te dienen terzake van het archeolo
gisch onderzoek binnen de gemeente Leiden. 

De commissie verricht haar taak onder andere door: 

a. het in nauw overleg met de Directie Civiele Werken opstellen van 
een concept-beleidsplan, met betrekking tot het archeologisch 
onderzoek; 

b. het adviseren ter zake van de voorbereiding, uitvoering en fi
nanciering van concrete onderzoeksplannen; 

c. het bijstaan en stimuleren van de Directie Civiele Werken bij de 
voorbereiding van publicaties en/of tentoonstellingen betreffen
de in Leiden verricht archeologisch onderzoek. 

Belangrijk is dat er nu een duidelijke scheiding gemaakt is tussen 
de adviserende en de uitvoerende taken. 

WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE 

De Archeologische Begeleidingscommissie heeft in 1986 vijf maal ver
gaderd, te weten op 13 januari (oude samenstelling), 11 april (in
stallatievergadering), 13 mei, 11 juni en 10 oktober. 

Tijdens deze vergaderingen is veel tijd besteed aan het voorbereiden 
van een archeologisch beleidsplan voor de komende jaren. De commis
sie is voornemens in 1987 een beleidsplan te presenteren, waarin 
enerzijds het belang van de voortzetting van het archeologisch bo
demonderzoek wordt benadrukt en anderzijds prioriteiten van onder
zoek worden aangegeven. Daartoe is er geïnventariseerd (kwantita
tief) welke onderzoeken er in Leiden hebben plaatsgevonden en op 
welke plaatsen onderzoek interessante gegevens zal kunnen opleveren. 

De Archeologische Begeleidingscommissie heeft dit jaar gefungeerd 
als redaktieraad voor het Archeologisch jaarverslag 1985. In de 
praktijk betekende dit dat ieder ingeleverd stuk door twee leden van 
de commissie werd beoordeeld en waar nodig in overleg met de auteur 
werd aangepast. Tijdens een speciale bijeenkomst op 25 november werd 
het eerste exemplaar van dit fraaie verslag overhandigd aan de wet
houder dhr. Peters. 

Na afloop van deze bijeenkomst werd gezamenlijk de tentoonstelling 
van opgegraven voorwerpen in de hal van het Stadhuis bezichtigd. 

Tijdens de vergaderingen kwamen voorts de lopende en komende projec
ten aan de orde. 

De resultaten van de werkzaamheden werden besproken. Zo nodig werd 
de aandacht gevestigd op plekken waar ingrepen in het bodemarchief 
te verwachten zijn. 
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Commissieleden bij de tentoonstelling in het Stadsbouwhuis 
(foto A. D. P. van Peursen) 

Andere zaken die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn gekomen 
waren: 

de relatie archeologie/monumentenzorg, mede naar aanleiding van 
de oprichting van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Leiden; 
mogelijkheden tot popularisering van archeologisch bodemonder
zoek; 

de voortgang en verdere aanpak van de opgraving van de vicus van 
Matilo in Roomburg; 

het inschakelen van stagiaires ten behoeve van archeologisch 
en/of historisch onderzoek; 

- de mogelijkheid tot samenwerking met diverse vakgroepen van de 
Rijksuniversiteit Leiden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Archeologische Begelei
dingscommissie, gehouden op 6 maart 1987. 

De Secretaris, 

w.g. J.W.M. Vellekoop 

De Voorzitter, 

w.g. T.N. Schelhaas 
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Hogewoerdspoort op kaart van Pieter Sluyter, 1550 
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VAN BREESTRAAT TOT PLANTAGE 

De archeologische begeleiding van de 

rioleringswerken in de Hogewoerd te Leiden 

A.D.P. van Peursen 

In het 2de halfjaar van 1986 is in de Hogewoerd en enkele daarop 
uitkomende straten een riool gelegd. Voor een uitgebreid archeolo
gisch onderzoek kon in het werkschema geen tijd worden gereserveerd: 
de aan de gevestigde detailhandel berokkende overlast was al groot 
genoeg. Slechts een bodeminventarisatie was mogelijk, waardoor sum
miere en fragmentarische archeologische gegevens zijn verkregen. 
Waar de werkzaamheden het even toelieten zijn funderingsresten nader 
onderzocht. De meest opmerkelijke vondsten waren de funderingsresten 
van de verschillende fasen van de oude Hogewoerdspoort ter hoogte 
van de Kraaierstraat. Na een korte historische schets, worden de 
meest opmerkelijke onderzoeksresultaten die zijn waargenomen be
sproken. 

Een korte historische schets (1) 

Voor de eerste stadsuitbreiding had Leiden alleen mogelijkheden 
langs de Rijndijk, omdat ten noorden en westen van de Pieterskerk 
geen huizen gebouwd mochten worden vanwege het feit dat het grafe
lijk terrein was, terwijl ten zuiden van de Pieterskerk het hof van 
de Begijnen lag en de Commanderij van de Duitse Orde zich daar ves
tigde (2). Ook het gebied rondom de Burcht kwam niet in aanmerking 
omdat dit het domein van de burggraaf was. 

Daarom ontstond er aan de oostzijde van de stad, op de hogere gron
den langs de Rijndijk, een voorstad, de "Hogewoerd" geheten. 
Deze ontwikkeling heeft plaats gevonden tussen 1250 en 1294. Dit 
laatste jaartal geeft Orlers als begindatum voor de uitleg in de 
Waard (3). 

De voorstad werd ter hoogte van de huidige Kraaierstraat afgesloten 
door een poort. De bouwgeschiedenis van deze poort telt 4 fasen. 
De bouw van de 1ste fase heeft plaats gevonden tussen 1250 en 1389 
(4). In eerste instantie heette deze poort Costverloren (5). Deze 
naam wordt voor het eerst vermeld in 1389. Rond 1426 verandert de 
naam in Hogewoerdspoort. 

In de stadsrekening van 1429-1430 staat vermeld dat deze poort twee 
co torens bezit, terwijl er in 1441 sprake is van vier torens. De bouw 
cü van de 2de fase heeft dus plaats gevonden tussen 1429 en 1441. 

De daaropvolgende jaren is er veel verbouwd aan de poort en aan het 
où eind van de 15de eeuw was er ook een gemetselde voorverdediging ge-
v bouwd. Dit bastion is een onderdeel van de 3de fase van de (oude) 
1-4 Hogewoerdspoort en is in 1497-1498 aangelegd. 
e In de 4de fase maakt een bolwerk deel uit van de verdedigingswerken 

van deze Hogewoerdspoort. Dit bolwerk is in 1578, of kort daarvoor, 
« aangelegd en lag ten oosten van de huidige Kraaierstraat. Aan dit 
w bolwerk zijn de nodige verbeteringen uitgevoerd. Na voltooiing van 
<» deze verbeteringen is tussen 1578 en 1592 een buitenpoort gebouwd. 
e De binnenpoort werd in 1635 vervangen door een nieuwe. Ten gevolge 
E van de stadsuitbreiding van 1659 is deze nieuwe binnenpoort afgebro-
•"ö ken en verplaatst naar het nieuwe bolwerk ter hoogte van de Planta
re) ge, om daar dienst te doen als onderdeel van de buitenpoort. 
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In afb. 1 is de ontwikkeling van de oude Hogewoerdspoort globaal 

weergegeven. 

De archeologische bodeminventarisatie 

Korevaarstraat-St. Jorissteeg 

In het deel van de Hogewoerd tussen de Korevaarstraat en de St. Jo
rissteeg is in de rioolsleuf een dikke zwarte laag aangetroffen. Het 
gaat hier om een uitloper van de middeleeuwse ophogingslaag die door 
A.P. Pruissers en H.H. Vos in de Breestraat en het Gangetje aange
toond is (6). 

De dikte van deze laag varieerde van 57 tot 102 cm met een gemiddel
de van 72 cm, om bij de St. Jorissteeg nagenoeg geheel verdwenen te 

zijn-
Op 8 plaatsen zijn twee monsters uit deze laag genomen, één uit het 
bovenste deel en één uit het onderste deel. In zes van deze 16 mon
sters bevond zich scherfmateriaal en enig leer (afb. 17). Het vroeg
ste materiaal komt van drie monsterpunten: 

t.h.v. pand nr. 13 op 30 cm. + N.A.P. (d.i. 146 cm onder 

straatniveau) één bijna-steengoed scherf, 
te dateren in het begin van de 14de eeuw. 

t.h.v. pand nr. 25/27 op 23 cm. + N.A.P. (d.i. 131 cm onder 

straatniveau) één Andenne (?) scherf, 

t.h.v. pand nr. 35 op 47 cm. + N.A.P. (d.i. 94 cm onder 
straatniveau) één Andenne scherf, te date
ren in de 13de eeuw. 

Op basis van deze gegevens kunnen echter geen conclusies getrokken 
worden. 

St. Jorissteeg-Kraaierstraat 

In het deel van de Hogewoerd tussen de St. Jorissteeg en de Kraaier-

straat zijn 18 boringen gezet. 
Uitgezonderd één punt, n.l. ter hoogte van het pand nr. 53 waar op 
een diepte van ca. 10 cm - N.A.P. een looplaag met een dikte van 
8 cm was waar te nemen, hebben deze boringen geen nadere informatie 
opgeleverd met betrekking tot een looplaag of een vroegere dijk aan 
de zuidzijde van de Rijn. 

Kraaierstraat - Bolwerkstraat 

In het deel van de Hogewoerd tussen de Kraaierstraat en de Bolwerk
straat zijn verschillende funderings- c.q. muurresten aangetroffen 
(afb. 2). Deze muurresten konden alleen vrijgemaakt worden voor zo-
ve s de werkzaamheden dat toelieten. 
Hierdoor was het ook maar op enkele plaatsen mogelijk om het diepste 
punt van het desbetreffende muurrestant te bepalen (afb. 3, alle 
coördinaten in de verdere tekst verwijzen naar deze afbeelding). 

Vanwege de vele leidingen (electriciteit e.d.) was het onmogelijk de 
exacte afmetingen en ligging te bepalen van de muren die vlak langs 
de gevels van de Hogewoerd liepen (west-oost richting). 
Aan de zijde van de even huisnummers (noordzijde) kon alleen aange
toond worden dat er een muur liep, terwijl aan de zijde van de on
even huisnummers (nrs. 121 en 123) de noordelijke begrenzing (schoon 
metselwerk) van een muur kon worden aangetoond. 
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"^TOESTAND 1578 MET BOLWERK 

Afb. 1 Fasen oude Hogewoerdspoor t 

Afb . 2 

Situatie gevonden 

muurresten 
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Afb. 4 Muurresten bastion 

Bastion 
Ter hoogte van Hogewoerd nr. 108/127 (coörd. 35-43,B-J), zijn de 
funderingsresten van de kop van het bastion gevonden (afb.4). Het 
noordelijke muurrestant bevond zich op een diepte van minstens 210 
cm onder het wegdek, dat is 76 cm - N.A.P. Van het zuidelijke muur-
restant konden geen dieptes worden opgemeten. Wel kon de aansluiting 
met de muur evenwijdig aan de gevel (oneven nummers) duidelijk wor
den aangetoond. De gereconstrueerde straal van de kop van dit bas
tion is ca. 9 m. Met betrekking tot dit bastion-restant dient nog 
vermeld te worden dat er verschillende baksteenformaten gebruikt 
zijn (7). 
Ter hoogte van Hogewoerd nr. 123 (coörd. 18-22, C-E) zijn twee muur
resten gevonden die heel waarschijnlijk bij elkaar gehoord hebben. 
Beide stukken muur hadden zijden met schoon metselwerk, bij de muur 
t.p.v. coörd. 20-22 was er sprake van een binnenhoek van 90 met 
schoon metselwerk. Van beide stukken muur kon de aansluiting met de 
muur evenwijdig aan de gevel (oneven nummers) niet aangetoond wor
den. Ook voor deze stukken muur zijn verschillende baksteenformaten 
gebruikt (8). 
Ter hoogte van Hogewoerd nr. 121 (coörd. 16-18, C-E) bevond zich één 
muurrestant dat in verband met de voortgang van de werkzaamheden 
niet geheel vrijgemaakt kon worden. Deze muur is opgebouwd van rode 
baksteen van 18x8,5x4 cm en heeft aan de westzijde schoon metsel
werk. Van deze muur kon wel de aansluiting met de muur evenwijdig 
aan de gevel (oneven nummers) worden vastgesteld. 
Ter hoogte van de pandnummers 100-102/121 liep een muur in noord
zuid richting loodrecht op de as van de Hogewoerd (coörd. 15-16, 
C-l). Al bij de aanleg van een vorig riool is deze muur doorbroken 
(afb. 5). 
Behalve het breedteverschil, het zuidelijke stuk muur is 7 cm breder 
dan het noordelijke stuk muur, en het gebruikte baksteenformaat 
(17x8x4/3,5 cm rood en bruin) valt er over dit stuk muur niets mee 
te delen (afb. 6 en 7). 
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Afb. 5 Verwijderen oud riool 
Afb. 6 Muurresten Hogewoerd 

noordzijde 

Afb. 7 Muurresten zuidzijde 

Gewelfconstructies 
Vanaf de Hogewoerd pandnummers 110/117 tot het midden van de hoek 
Hogewoerd-Kraaierstraat is een stuk muur aangetroffen, zowel in de 
noord- als in de zuidwand van de rioolsleuf, met een gewelfconstruc
tie (coörd. 4-14,B-E). Vooral in de zuidwand van de rioolsleuf was 
deze constructie goed te zien (afb. 8). In de loop der eeuwen is de 
constructie erg verstoord en ingestort (afb. 9). 
De maximale opening van één der gewelven is te reconstrueren op ca. 
3 m. De gewelven waren opgebouwd van rood/bruine baksteen van 
19x10x5 cm, terwijl de pijlers opgemetseld waren van rode baksteen 
van 20x12x5 cm. 
De oostelijke begrenzing van de gewelfconstructies, die alleen aan 
de zuidzijde kon worden waargenomen, bestaat uit schoon metselwerk 
en sluit aan op de muur evenwijdig aan de gevelzijde, oneven nummers. 
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Afb. 8 Muurresten gewelfconstructie 

Afb. 9 Reconstructietekening gewelven 
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Hogewoerdspoort 
Onder het kruispunt Hogewoerd-Kraaierstraat, en ter hoogte van de 
Hogewoerd pandnummers 113-115/96, is een wir-war aan muurresten ge
vonden die behoord hebben bij de verschillende fasen van de oude 
Hogewoerdspoort. In de meeste gevallen was daaraan geen conclusie te 
verbinden. 
Over twee stukken muur valt echter wel iets mee te delen: 

1 In de oostwand van de gegraven rioolsleuf in de Kraaierstraat 
was de begrenzing (afgebroken) van het muurrestant met de ge
welfconstructie duidelijk te zien (coörd. 4-6, B-E). Dit stuk 
muur stond op een soort fundering van los gestapelde stenen 
(afb. 10). De onderkant van de onderste rij stenen bevond zich 
336 cm onder het wegdek op 176 cm - N.A.P. 
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Afb. 10 
Gewelfconstructie met fundering 
in de Kraaierstraat 

Afb. 11 Fundering zuidwest toren Idem, vooraanzicht 
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2 In de zuidwest hoek van het kruispunt, in de westwand van de 
rioolsleuf in de Kraaierstraat, kwam een torenrestant aan het 
licht (coörd. 1-5, A-C, afb. 11). 
Op basis van de meetgegevens is de diameter van deze toren te 
reconstrueren op ca. 7 m. De reconstructiemethode was echter 
onzuiver omdat het metselwerk van de toren, dat als uitgangspunt 
voor de metingen heeft gediend, niet in een zuivere cirkel ligt. 
Scheuren in de zijmuur van het pand Hogewoerd nr. 115 (afb. 12) 
zouden kunnen duiden op een stuk (toren)fundering onder dit pand. 
De onderkant van de onderste steenlaag van het torenrestant be
vond zich op 176 cm - N.A.P. , dat komt overeen met een diepte 
van 326 cm onder het wegdek. Vanaf dat peil is er 86 cm rechtop-
gaand metselwerk waarop vijf versnijdingen van rode baksteen van 
30x15x10 cm. Op deze basis begint het opgaande werk, van 
geel/bruine baksteen van 20x10x4,5 cm, met een maximaal overge
bleven hoogte van 65 cm. 
In de noordwest hoek van dit torenrestant bevindt zich aan het 
opgaande werk de 'geboorte' van een gewelf. Dit gewelf, gemet
seld van rode en geel/bruine baksteen van 21x9,5x5 cm, is nog 
gedeeltelijk intact tot een hoogte van 48 cm (bovenzijde onge
veer 72 cm onder het wegdek d.i. 78 cm + N.A.P. ). De verkregen 
informatie is te summier om te kunnen bepalen wat de eventuele 
functie van dit gewelf is geweest. Hetzelfde geldt ook voor de 
nissen die in de hier besproken muurrestanten aangetroffen zijn. 

Overig muurwerk 
Tijdens de graafwerkzaamheden ten behoeve van het riool in de 
Kraaierstraat is over een lengte van ongeveer 18 m, vanaf de Hoge
woerd richting Levendaal, een rode puinlaag waargenomen onder het 
oude gemetselde riool. Het is niet onwaarschijnlijk dat het hier 
gaat om een uitbraaksleuf van de oude vestmuur. Deze puinlaag bevond 
zich gemiddeld van 88-188 cm - N.A.P., dat komt overeen met een 
diepte van 119-219 cm onder het wegdek, en was dus gemiddeld 1 m dik. 
Bij graafwerkzaamheden in het Utrechtse Veer is in een 70 cm smalle 
sleuf over een lengte van ongeveer 21 meter een muurrestant aange
troffen. Gezien de ligging dicht bij de huidige Kraaierbrug is de 
suggestie dat het hier gaat om een restant van een oude kademuur 
niet onlogisch. 

Conclusie 

Voor verschillende (niet alle) bouwfasen van de oude Hogewoerdspoort 
is het toch mogelijk, ondanks de summiere gegevens, een beeld te 
schetsen. 
Tot de 1ste en 2de fase van de zuidwest toren heeft het torenrestant 
in de zuidwest hoek van het kruispunt Hogewoerd-Kraaierstraat 
(coörd. 1-5, A-C) behoord. Deze conclusie is vooral gebaseerd op het 
feit dat de puinlaag van de vestmuur (in de Kraaierstraat) in een 
doorgetrokken lijn op dit torenrestant aansluit. 
Omdat de basis van dit torenrestant opgebouwd is uit rode baksteen 
met het formaat 30x15x10 cm, een kloostermopformaat, kan hiervan 
gesteld worden dat het behoord heeft tot de 1ste fase. 
Het kleinere baksteenformaat van 20x10x4,5 cm van het opgaande werk 
is een aanduiding dat de toren ook deel heeft uitgemaakt van de re
centere fasen van de oude Hogewoerdspoort. 
Op basis van de gegevens over de Witte Poort (9) is het heel waar
schijnlijk dat de buitendiameter van de toren even groot is als die 
van de Witte Poort (6,20 m) (afb. 13). 
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Afb. 12 

Scheur in zijmuur Hogewoerd nr. 115 

Afb. 13 Fundering zuidoost toren Witte Poort 
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Afb. 14 Reconstructie bastion 

Tot de 3de fase (de ' bastionfase') heeft mogelijk het stuk muur met 
de twee gewelven behoord. Deze conclusie is gebaseerd op het feit 
dat het hiergenoemde stuk muur aansluit op de muur evenwijdig aan de 
gevel (oneven nummers) waarop ook het zuidelijke bastionrestant aan
sluit . 
Dus in de tijd van het bastion kon dit vanuit de oude Hogewoerds-
poort bereikt worden door middel van een stenen brug, met twee door-
stroomgaten. Op basis van het bovenstaande, de aansluiting met de 
muur evenwijdig aan de gevel, kan geconcludeerd worden dat ook het 
muurrestant ter hoogte van Hogewoerd nr. 121 behoord heeft bij de 
'bastion fase'. Een andere mogelijkheid is dat hier sprake is van 
een spaarboogconstructie behorend bij de binnenpoort van 1635 (11). 
Op basis van de verkregen minimale gegevens is de juiste constructie 
van het bastion niet te bepalen. Toch dient opgemerkt te worden dat 
de door van Oerle gegeven reconstructie, op kaart 39 van de Atlas, 
voor de zuidzijde van het bastion niet waarschijnlijk is. Gezien de 
gevonden aansluiting met de muur evenwijdig aan de gevel is de in 
afb. 14 gegeven reconstructie voor de zuidzijde waarschijnlijker. De 
reconstructie voor de noord-zijde van het bastion is gebaseerd op de 
informatie dat er in de Kraaierstraat een muurrestant is waargenomen 
ongeveer onder de noordgevel van de Hogewoerd. 
Dit bastion moet er dan net zo uitgezien hebben als het bastion van 
de oude Zijlpoort zoals dat door Salomon Davidssoon van Dulmanhorst 
(1592) is weergegeven (afb. 15). 
Het is niet onmogelijk dat één of meerdere van de overige muurres
ten, vooral die in het kruispunt Hogewoerd-Kraaierstraat en iets ten 
westen daarvan, behoord hebben bij een van de fasen van de oude Ho-
gewoerdspoort voor 1389. Op dit moment zijn er echter onvoldoende 
gegevens bekend om deze suggestie verder uit te werken. 
Hetzelfde geldt voor de muurrestanten die zijn aangetroffen ter 
hoogte van de Hogewoerd pandnummers 113-115/96. Het zou hier kunnen 
gaan om resten van een oude portierswoning (12). 

In afb. 16 staan de muurresten aangegeven die zeker gerelateerd kun
nen worden aan één, of meerdere, fasen van de oude Hogewoerdspoort. 
Omdat in de komende jaren voorlopig geen infrastructurele werken 
plaats zullen vinden in dit gebied zijn de werkzaamheden intensief 
begeleid en de gevonden resultaten uitvoerig vastgelegd. Vooral ook 
omdat het gaat om het gebied waar de eerste stadsuitbreiding heeft 
plaatsgevonden. 
De muurresten zijn waar het mogelijk was zoveel mogelijk intact ge
laten. 
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Afb. 15 
Bastion oude Zijlpoort 
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Afb. 16 
Overzicht gevonden 
muurresten gerelateerd 
aan fasen van 
de oude Hogewoerdspoort kfi 
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fase 1 
rond 1389 

fase 2 
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fase 3 (bastion) 
rond 1498 

fase 4 (bolwerk) 
rond 1578 
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Afb. 17 Fragment zwaardschede 

Noten 

(1) Zie H.A. van Oerle, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, 
Leiden 1975, dl. I, i.h.b. 128, 131, 260, 266, 267, 334-338 en 
377. 

(2) B.N. Leverland en R.C.J. van Maanen, "Tien eeuwen Leiden, Leie
naars en hun stadsbeeld" in: HUTSPOT, HARING EN WITTEBROOD, 
Zwolle 1981/82, 175-194. 

(3) J.J. Orlers, BESCHRIJVINGE DER STADT LEYDEN, 1641. 
(4) H.A. van Oerle, "De Voorstad op de Hogewoerd" in: LEIDS JAAR

BOEKJE 1966, Leiden 1967, 87-92. 
(5) Costverloren: waaraan kosten verloren zijn, bestede moeite ver

geefs is; J. van Dam, MIDDEL NEDERLANDSCH HANDWOORDENBOEK, Den 
Haag 1932. 

(6) A.P. Pruissers en H.H. Vos, "Een Hollandse stad in doorsnee. 
Leiden in de geologische geschiedenis van de Rijnmonding" in: 
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1981, Leiden 1982, 69-81. 

(7) Voor het noordelijke deel rode baksteen van 19x9x4 cm, voor het 
zuidelijke deel zijn vijf verschillende baksteenformaten ge
bruikt, respectievelijk 18x8,5x3,5 cm rood, 20x9x4 cm geel/ 
bruin, 19x9x4,5 cm donkerrood, 19x8,5x4 cm rood/bruin en 
17,5x9x4 cm rood/bruin. 

(8) Respectievelijk 19x9x4,5 cm rood, 18x8x4 cm rood en 23x11x5,5 
cm rood (de laatst genoemde baksteen komt alleen in de muur met 

o . 

de schone binnenhoek van 90 voor). 
(9) A.D.P. van Peursen, "Graven naar de resten van de 15de eeuwse 

Witte Poort te Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVER
SLAG 1985, Leiden 1986, 29-40. 

(10) H.A. van Oerle, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Leiden 

1975, dl I, 376. 
(11) Ibidem, 376. 
(12) Ibidem, 337 afb. 351. 
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Afbeeldingen: 

afb. 1 tekening P.A. Schottmans, Directie Civiele Werken 
Leiden (DCW) naar krt. 39 in de Atlas Van Oerle 
1975. 

16 tekening P.A. van Brummelen, DCW, naar A.D.P. van 

Peursen. 
8, 

foto A.D.P. van Peursen. 
12 foto L. Barendregt. 

tekening A.D.P. van Peursen. 
Gemeente Archief Leiden PV 1741. 
foto W. Benning, DCW, tekening J. Nederlof 

afb . 2, 3 en 

afb. 4, 6, 7, 
10 en 13 

afb. 5, 11 en 
afb. 9 en 14 
afb . 15 
afb . 17 

Drs. A.D.P. van Peursen 
Directie Civiele Werken Leiden 
Stadswerf 
Willem Barentszstraat 12 
Leiden 
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15DE EN 16DE EEUWS GEBRUIKSGLAS UIT LEIDSE BODEM 

E.V. Buitenhuis 

Inleiding 

Het glas dat de afgelopen jaren (1980-1986) in de binnenstad van 
Leiden gevonden werd, is voornamelijk te dateren in de 17de en 18de 
eeuw (1). Dit is o.a. een gevolg van het feit, dat een grootschalige 
glasproduktie in de Nederlanden pas vanaf ca. 1620 op gang kwam. 
Hierdoor was men niet meer alleen afhankelijk van geïmporteerde Pro
dukten. 

In de eerste helft van de 17de eeuw werden in verscheidene steden 
ateliers gevestigd, vaak onder leiding van Italiaanse (en met name 
Venetiaanse) glaskunstenaars, waar glas "à la façon de Venise" werd 
gemaakt (2). Dit gebruiksglas, helder van tint en versierd in ver
schillende kleurschakeringen, bepaalde het beeld van de glasproduk
tie in de 17de eeuw hier te lande. 
Naast een lokale produktie speelde de import van Italiaans glas 
eveneens een belangrijke rol. Via handelaren kwam het glas in de 
landen gelegen ten noorden van de Alpen, waar het, mede vanwege de 
hoge kwaliteit, gretig aftrek vond. Het aanzien dat het Venetiaanse 
glas genoot, zorgde voor het streven naar eenzelfde techniek en 
vormgeving, waardoor het vaak moeilijk is een duidelijk onderscheid 
te maken tussen het glas, dat in Italië werd gemaakt en het glas, 
dat in een Italiaanse stijl in ons eigen land werd geproduceerd. 

Het glas dat wordt gedateerd in de tijd voor de 17de eeuw toont een 
heel ander karakter. 
Los van de ontwikkelingen in Italië werd dit glas op een heel eigen 
wijze in de bosrijke streken van Midden-Duitsland vervaardigd en van 
daaruit onder de naam "Waldglas" naar omliggende landen geëxporteerd. 
Ook het glas dat in de 15de en 16de eeuw in de Nederlanden werd ge
bruikt, is grotendeels afkomstig uit deze Duitse glasproduktiecentra. 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van dit vroege gebruiks
glas dat sedert 1980 op verschillende plaatsen in Leiden werd ge
vonden. 

Voorafgaande aan de beschrijving van het materiaal en de bijbehoren
de vindplaatsen wordt een historische schets gegeven van de ontwik
keling en de produktiewijze van het "Waldglas", waarin o.a. techniek 
en stijlkenmerken aan de orde komen. 
Tot slot wordt getracht aan de hand van het gevonden materiaal een 
chronologische ontwikkeling voor de verschillende typen drinkglazen 
aan te tonen. 

Geschiedenis 

^ Het belangrijkste centrum van glasfabricage ten noorden van de Alpen 
gedurende de 15de en 16de eeuw lag in Midden-Duitsland in het zgn. O 

N 

I; Spessartgebied en het noordelijker gelegen Hessen. 

H De glasproduktie vond plaats in zgn. "Waldhütten": bedrijfjes, gele-
g gen middenin een bosrijk gebied dichtbij het benodigde brandhout. De 

glashut kende een strakke organisatie en de produktie stond vaak 
onder beschermheerschap van een vorst of landheer. 
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uit: 
R.P. Antonio Neri: 
L'Arte Vetraria, 
Florence, 1612 

Handelswegen en rivieren zorgden voor aanvoer van grondstoffen en 
afzet van de produkten. 
Het "Waldglas" dat in deze glashutten werd gemaakt heeft enkele ty
pische kenmerken, die het glas onderscheiden van het latere 17de en 
18de eeuwse glaswerk. 
Allereerst de groene kleur, die een gevolg is van de as die men aan 
het glasmengsel toevoegt. In tegenstelling tot het Italiaanse glas, 
dat o.a. door middel van as van bepaalde zeeplanten kleurloos en 
doorzichtig wordt, geeft de as van met name bosvarens het Duitse 
glas een groene kleur. 
Ten tweede de versieringswijze. Het glaswerk wordt plastisch verle
vendigd in de vorm van reliëfpatronen, opgezette noppen en omwonden 
glasdraden. De bekers, die versierd zijn met een patroon van ribben 
of ruiten zijn optisch geblazen. In deze techniek wordt de weke por
tie glas in een vorm met een negatief relief van verticale ribben of 
rijen noppen geblazen. De glasmassa neemt deze patronen positief 
over en om de ribben schuin te doen lopen wordt het glas bij het 
verwijderen uit de vorm even naar links of rechts gedraaid. 
De noppen, waarmee men in de meeste gevallen de stam versierd, wor
den als grote glasdruppels na het blazen van het glas aangebracht en 
daarna soms iets uitgetrokken zodat een puntige vorm ontstaat. 
Ook de glasdraden brengt men apart tijdens of direct na het blazen 
aan. Deze kunnen glad of gekarteld zijn; in het laatste geval wordt 
de draad met een tang op gelijke afstand ingeknepen. 
Een derde element dat het "Waldglas" kenmerkt is de hoge puntvormige 
ziel. Op deze plaats was de blaaspijp van de glasblazer bevestigd. 
De onderzijde van de ziel heeft vaak een scherp afgesneden rand die 
ontstaat wanneer het glas, nadat het geblazen is, van de blaaspijp 
losgeslagen wordt. 
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Het "Waldglas" kent verschillende vormen die naast elkaar voorkomen. 
Deze zijn nadien nooit door andere glasproduktiecentra overgenomen. 
Men onderscheidt de volgende typen: 

1 de lage bekerglazen: 
een rond of veelhoekig model met een hoge puntvormige ziel 
en een opstaande wand versierd met ribben of een ruit- of 
wafelpatroon. 

2 de "Maigelein": 

een rond drinkschaaltje met een gewelfde wand, versierd met 
noppen. 

3 de "Berkemeier": 
een laag kelkglas op een brede stam bezet met gladde of 
puntvormige noppen (3). 

Vanuit Duitsland werd het glas naar omliggende landen geëxporteerd. 
Voor de Nederlanden was vooral de streek van Hessen belangrijk. Via 
Main en Rijn kon het Hessische "Waldglas" naar ons land worden ver
scheept (4). 

Wat betreft een nauwkeurige datering voor het "Waldglas" moet worden 
opgemerkt dat een chronologische ontwikkeling voor de verschillende 
drinkbekervormen slechts in grote lijnen aan te geven is. 
Voor ieder type glas geldt dat de oorspronkelijke vorm in de loop 
der tijd weinig veranderingen heeft ondergaan. Zowel de lage drink
bekers en de maigeleins als ook de berkemeiers bleven in opbouw en 
vormgeving hetzelfde. Alleen in enkele details zou een ontwikkeling 
aan te tonen zijn, die verband houdt met de technische verbeteringen 
die de glasfabricage onderging. 
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Een van de belangrijkste kenmerken waaraan het "Waldglas" vroeger of 
later gedateerd kan worden is de hoge ziel. 
Bij de oudere glazen is de ziel meestal hoger en puntvormiger. Ook 
de afgebroken rand waar de blaaspijp aan het glas bevestigd was 
wordt in de loop der tijd fijner afgewerkt. 

Bekerglazen, die in het eind van de 16de eeuw worden gedateerd, heb
ben in plaats van een sterk geprononceerde ziel een iets verhoogde 
bodem, die geleidelijk overgaat in de opstaande wand. 
Ook de bodem van de maigelein heeft in het beginstadium (ca. 1500) 
een verhoogde grove vorm, die in de loop van de 16de eeuw steeds 
vlakker en ronder wordt. 
Het versieringspatroon ontwikkelt zich eveneens naar een meer ver
fijnde vormgeving. Bij het vroeg-gedateerde glas zijn de ribben en 
noppen nog vrij grof en onregelmatig. Tijdens de 16de eeuw worden de 
patronen fijner en minder zwaar van relief: smalle ribben op korte 
afstand van elkaar of een nopversiering in een licht en regelmatig 
patroon. 

Er heerste in de 16de eeuw een grote vraag naar glazen drinkgerei. 
Naast het gebruik van houten en tinnen bekers en drinkgerei van 
steengoed nam het glas een steeds belangrijker plaats in. 
Aangezien er in die tijd hier te lande nog geen lokale glasproduktie 
bestond was men aangewezen op geïmporteerd glaswerk. Het Italiaanse 
glas, dat o.a. vanuit Venetië en Murano hier werd verhandeld, werd 
slechts in kringen van de gegoede burgerij gebruikt. Grondstoffen en 
techniek maakten het glas kostbaar en luxueus. 

Zo kwam het Duitse glas, sober van vorm en in verhouding vrij goed
koop, tegemoet aan de vraag naar eenvoudig gebruiksglas. 
Ook gedurende de 17de eeuw, toen het glas "à la façon de Venise" 
steeds meer ingeburgerd raakte bleef men het Duitse "Waldglas" im
porteren en behoorde dit glazen drinkgerei tot een gemiddeld huis
houden (5). 

Pas aan het eind van de 17de eeuw, toen er op verschillende plaatsen 
in de Nederlanden glasateliers waren gevestigd waar produkten van 
hoge kwaliteit geleverd werden, verminderde de handel met de Duitse 
glascentra (6). 
Men gebruikte dan vnl. glas "à la façon de Venise" dat, mede vanwege 
de produktie op eigen bodem en overname van de bedrijven door Hol
landse glasmeesters (oorspronkelijk stonden de meeste glashutten 
onder Italiaanse leiding), minder kostbaar werd. Toch bleef de in
vloed van het "Waldglas", ook nadat de import afgenomen was, in de 
glasvervaardiging bestaan, nl. in de vorm van de roemer. 
Dit typisch model drinkglas, bestaande uit een ronde of konische 
kelk, een stam versierd met geprinte noppen rustend op een voet van 
omwonden glasdraden, bezit niet alleen de karakteristieke groene 
kleur, maar toont ook in opbouw en versiering invloed van het Duitse 
glas. 

De roemer zou zich ontwikkeld hebben vanuit de zgn. "berkemeier": de 
driedelige opbouw (voet, stam en kelk) en de noppenversiering rondom 
de stam zijn elementen die bij beide glastypen voorkomen. 
Bij de roemer hebben o.a. verbeterde technieken geleid tot een fij
nere uitgave van dit oorspronkelijke model. De voet van glasdraden, 
de gestempelde braamnoppen en de lengteverhouding van stam en kelk 
maakten de roemer tot een drinkglas, waarvan de populariteit tot in 
onze tijd reikt (7). 
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1. Middelstegracht (Sjardin 1982), 2. Haarlemmerstraat (Hartebrugschool 1983), 3. Clarensteeg (Koster 1984) 
4. Clarensteeg (Kattenpoort 1984), 5. De Camp (Agnietenklooster 1984), 
6. Sint Jorissteeg (Barbaraschool 1984), 7. Middelstegracht (Sint Annahof 1984), 
8. Douzastraat (Sijthoff 1985), 9. Haarlemmerstraat (C en A 1985), 
10. Groenesteeg (Van den Berg I 1986), 11. Groenesteeg (Van den Berg II 1986), 
12. Zonneveldstraat (Politiebureau 1986), 13. Ir. Driessenplein (Marca 1987). 

Plattegrond van Leiden, waarin aangegeven vindplaatsen 15de en 16de eeuws glas 

Overzicht van de vondsten in Leiden 

De plaatsen in Leiden waar 15de en 16de eeuws glas werd aangetroffen 
zijn op de hierbij afgebeelde kaart aangegeven. Voor de volledigheid 
in de chronologie is ook reeds glas opgenomen dat in 1987 gevonden 
werd. Voor alle vindplaatsen geldt dat tevens glas van later datum 
tot de vondst behoorde. Dit glas werd wel geïnventariseerd en gedo
cumenteerd, echter niet in het onderzoek betrokken. Het ligt in de 
bedoeling een volgend artikel te wijden aan de gehele collectie 
glas, die zich in Leiden bevindt. 
Ook het gevonden aardewerk en steengoed werd buiten beschouwing ge
laten. 
Voor een overzicht van het aantal stukken en de hoeveelheid fragmen
ten wordt verwezen naar de beschrijving van het glas per vindplaats 
op p.64. 

In verhouding tot het overige materiaal (aardewerk, metaal e.d.) dat 
tijdens de betreffende archeologische werkzaamheden werd aangetrof
fen, neemt het glas een zeer bescheiden plaats in. Kwetsbaarheid van 
het materiaal en kostbaarheid van de glazen voorwerpen in de tijd 
dat ze werden gebruikt, spelen hierbij een belangrijke rol. 
Tevens moet worden aangetekend dat de laatste jaren meer aandacht 
besteed wordt aan deze materiaalsoort, wat tot gevolg heeft dat er 
meer glas geregistreerd en bewaard wordt. 
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Afb. 1 Bekerglazen met ribpatroon 

Bekerglazen 

Het meest voorkomende type dat werd aangetroffen is een laag beker
glas, waarvan de hoogte varieert tussen 5 en 7 cm, de diameter ca. 
6 cm is en de wand versierd met een relief van noppen en ribben. De 
hoge puntvormige ziel is een typisch kenmerk van dit model drink
beker. 
Naast een groot aantal bodem en wandfragmenten zijn ook enkele vrij
wel volledige stukken gevonden. 

Een drietal dergelijke bekers is afkomstig uit de Haarlemmerstraat 
(Hartebrugschool 1983) (afb. 1). Twee ervan hebben een ronde door
snede en zijn versierd met een relief van schuinlopende ribben. Het 
derde glas is 8-hoekig van vorm, het wandoppervlak toont een geribd 
patroon in smalle schuinlopende lijnen, alleen de drinkrand is on
versierd. Het relief brengt een effect van licht en schaduw teweeg 
dat het groengekleurde glas een zekere bekoring geeft. 



Afb. 2 Bekerglazen met wafelpatroon 

Afb. 3 Bekerglas met geribde voetrand 

Ook bij de opgraving in de Camp (Agnietenklooster 1984) kwamen enke
le vrij gave drinkbekers van dit type te voorschijn (afb. 2). Drie 
glazen bezitten een wand die versierd is met schuinlopende elkaar 
kruisende ribben, waardoor over het gehele oppervlak een ruit- of 
wafelpatroon ontstaat. 

Tn het algemeen lopen bodem en wand van deze drinkbekers direct in 
elkaar over. Dit in tegenstelling tot latere types, die een omwonden 
glasdraad of gegolfde rand als voetring hebben. 
Een enkele keer is dit echter niet het geval en staat de beker op 
een soort standring: een verzwaring aan de onderkant van het glas in 
de vorm van ribben of noppen. 
Een voorbeeld hiervan is een bekerglas dat in de Clarensteeg (1984) 
werd gevonden. Rondom de bodem werd een rand van verticale ribben 
aangebracht, waarop het glas als het ware staat (afb. 3). 
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Afb. 4 Maigelein Afb. 5 Berkemeier, 1500-1550 

Maigeleins 

Een glastype dat iets minder vaak voorkomt dan de bovengenoemde be-
kervorm, maar zowel in fragmenten als ook in meer volledige stukken 
toch bij de meeste vondsten werd aangetroffen, is de "maigelein". 
Tijdens de opgraving in de Zonneveldstraat (Politiebureau 1986) werd 
een bijna gaaf exemplaar van dit type gevonden (afb. 4). Slechts een 
deel van de opstaande wand ontbreekt. Het is een voorbeeld van een 
vrij groot model (H. 3 cm 0 8 cm). Meestal hebben dergelijke 
drinkschaaltjes een diameter die niet groter is dan ca. 6 cm (8). De 
verhoogde bolvormige bodem loopt over in een opstaande wand, die met 
noppen is versierd. 
Alle drinkschaaltjes van dit type werden optisch geblazen in een 
vorm met een dergelijk patroon en tonen dientengevolge eenzelfde 
versiering. De kleur van dit drinkglas varieert van donkergroen tot 
een lichtgroen-zeeblauwe tint (9). 

Berkemeiers 

De "berkemeier" is een type drinkglas dat pas later dan de beide 

bovengenoemde bekervormen voorkomt (vanaf ca. 1500). 
Het is het eerste type glas met een kelk. Bij de allereerste model
len zou men eerder kunnen spreken van een brede drinkrand. Deze 
wordt in de loop der tijd echter steeds breder en krijgt meer 
ling, zodat er op een gegeven moment sprake is van een kelk. 
De stam, die de kelk draagt, is versierd met gladde of puntige 
pen en rust op een voet van gekartelde of omwonden glasdraden. 
De kelk is door middel van een enkele glasdraad van de stam geschei
den. De verhouding tussen de hoogte van de stam en die van de kelk 
varieert. 

bol-

nop-
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Afb. 6 Berkemeier, rond 1600 Afb. 7 Berkemeiers 

Een vroege berkemeier werd aangetroffen bij het Ir. Driessenplein 
(Marca 1987). Het glas is vrij volledig aangezien ook een deel van 
de kelk aanwezig is (afb. 5). De stam is versierd met een enkele rij 
gladde noppen en steunt op een gekartelde voetdraad. Tussen kelk en 
stam bevindt zich een smalle omgeslagen glasdraad. De glad afgewerk
te noppen en de ingeknepen voetrand dateren het glas tussen 1500 en 
1550. 

Een later model is afkomstig uit de opgraving aan de Haarlemmer
straat (C en A 1985) (afb. 6). De voet van een dubbele omwonden 
glasdraad draagt een stam met twee rijen gladde noppen. De bodem van 
het glas bezit een hoge puntvormige ziel. De vorm van de voet en de 
nopversiering dateren het glas rond 1600. Tot dezelfde vondst be
hoort een berkemeier met een stervormige voetrand en een dubbele rij 
puntige noppen. Ook dit glas heeft een hoge puntvormige ziel (date
ring tweede helft 16de eeuw) (10). 

De twee berkemeiers die in de locatie Zonneveldstraat (Politiebureau 
1986) werden gevonden, hebben beide een voet van meervoudig omwonden 
glasdraden en een dubbele rij puntige noppen op de stam (afb. 7). 
Een dergelijke voet en de nopversiering op de stam wijzen reeds op 
de ontwikkeling in de richting van de roemer (zie p. 56). 
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Afb. 8 Drinkglas op voet 

Overige drinkglazen 

Naast de hiervoor beschreven veelvuldig voorkomende drinkbekers komt 
nog een ander type drinkglas voor, dat qua vorm enigzins afwijkend 
is. 
Het glas bestaat uit een bolvormige voetrand met verticale ribben en 
een vrij hoge iets naar buiten uitlopende kelk, versierd met een 
patroon van schuinlopende ribben. De bodem heeft een hoge puntvormi
ge ziel. Glazen van dit type zijn donker(blauw)groen tot zeer licht
groen gekleurd. 
Het meest volledige exemplaar werd gevonden in de Sint Jorissteeg 
(Barbaraschool 1984) (afb. 8). Hoewel een groot deel van de opstaan
de wand ontbreekt, toont het aanwezige deel de oorspronkelijke hoog
te en de wijdte van de kelk (resp. 9,5 en 9 cm). 
Ook bij de opgraving in de Camp (Agnietenklooster 1984) en bij het 
onderzoek op het terrein aan de Haarlemmerstraat (C en A 1985) werd 
een groot aantal fragmenten van dergelijke drinkglazen aangetroffen. 
Hoofdzakelijk waren dit bodems met eenzelfde ribversiering en een 
hoge ziel. 

Besluit 

Ondanks het feit dat het vroege glas slechts een klein onderdeel 
(ca. 20%) is van de totale hoeveelheid glas die in de afgelopen ja
ren in Leiden gevonden werd, toont het gevondene toch een beeld van 
het gebruiksglas uit de 15de en 16de eeuw. 
De verschillende typen drinkbekers die op verschillende plaatsen in 
de stad werden aangetroffen en waarvan enkele voorbeelden vrij gaaf 
te voorschijn kwamen, kunnen een, zij het globaal, overzicht geven 
van het glazen drinkgerei dat men destijds gebruikte. Getracht werd 
aan de hand van het besproken materiaal enkele aspecten van dit ka
rakteristieke "Waldglas" te belichten. 

Historische en sociale achtergronden wat betreft de bewoningsge-
schiedenis van de verschillende vindplaatsen moesten in het kader 
van dit onderzoek buiten beschouwing blijven. Doel van deze studie 
was een inventarisatie te geven van het vroegere gebruiksglas uit 
Leiden met daarin een overzicht van de verschillende glastypen, die 
alle tot het Duitse "Waldglas" behoren. 

62 



Berkemeier 

Noten 

*% 

(1) Zie o.a. E.V. Buitenhuis, "Een glasvondst in de Clarensteeg 
te Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1985, 
Leiden 1986, 41. 

(2) Wanneer in Leiden voor het eerst sprake is van bedrijvigheid 
op het gebied van glasproduktie is tot nu toe niet bekend. 
Wel behoorden enkele omliggende steden, zoals Delft, Den Haag 
(1640) en Haarlem (1666) tot de eerste produktiecentra in de 
noordelijke Nederlanden. 

(3) De "Krautstrunk" en het "Stangenglas", beide ook drinkbeker-
vormen die tot het "Waldglas" behoorden, zijn tot nu toe niet 
in Leiden gevonden. 

(4) Zie B. Dubbe," Hessische glasexport naar Nederland" in: BUL
LETIN K.N.O.B. 15 (1960), 300. 

(5) Zie J.M. Baart," Der Gebrauch von Glas in Amsterdam im 17 
Jahrhundert" in: GLUECK UND GLAS, Tentoonstellingscatalogus 
München 1984, 34. Hierin geeft de auteur aan de hand van boe
delinventarissen een overzicht van het glasbezit in twee ver
schillende huishoudens aan het begin van de 17de eeuw 
(1610-1625) en aan het eind van de 17de eeuw (1675-1700). 
Tegenover elkaar stonden het huishouden van een aanzienlijke 
koopmansfamilie, waartoe een grote hoeveelheid "Waldglas" 
behoorde (totaal 16 stuks) en een huishouden van een eenvou
dig gezin, dat slechts 1 glas telde. Voor beide perioden 
geldt, dat de glasimport vanuit Duitsland een belangrijke 
plaats inneemt. Wel toont deze import in het laatste kwart 
van de 17de eeuw een afname, tengevolge van de opkomst van 
het Italiaanse glas. 

(6) In het overzicht dat Hudig geeft, worden o.a. Amsterdam 
(1660), Haarlem (1666) en Zwolle (1689) genoemd. (Zie F.W. 
Hudig, DAS GLAS, Wien 1923). 

(7) Zie E. Theuerkauff-Liederwald," Der Römer, Studien zu einer 
Glasform", deel I en II, in: JOURNAL OF GLASS STUDIES 10 
(1968), 114 en (1969), 43. 

(8) Zie ook de Tentoonstellingscatalogus THUIS IN DE LATE MIDDEL
EEUWEN, Overijssels Museum 1980, afb. 239. 

(9) Een voorbeeld van een meer blauwgekleurde maigelein werd ge
vonden op de Middelstegracht (Sjardin 1982). 

(10) Vergelijk dit glas met een vollediger model dat gevonden werd 
bij het kasteel te IJsselmonde, H.E. Henkes," Glasvondsten 
afkomstig van het kasteel te IJsselmonde" in: HOLLAND 6 
(1964), 16. 
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15DE EN 16DE EEUWS GEBRUIKSGLAS UIT LEIDSE BODEM 

Catalogus 

Middelstegracht (Sjardin 
1982) 
Maigelein XVIA 
Opstaande wand versierd met 
noppenrelief 
Blauwgroen; H 3 cm, 0 8 cm 

Haarlemmerstraat 
(Hartebrugschool 1983) 
Bekerglas XVB (afb. 1) 
Relief van schuinlopende 
ribben 
Lichtgroen; 
H 7,5 cm, 0 7,5 cm 
Bekerglas XVB (afb. 1) 
Relief in wafelpatroon; 
Lichtgroen; 
H 6,5 cm, 0 7,5 cm 
Bekerglas XVB (afb. 1) 
Achthoekig, relief van 
smalle schuinlopende ribben 
Lichtgroen; H 6,5 cm, 
0 7 cm 

Clarensteeg (Koster 1984) 
Berkemeier XVIB 
Stam versierd 

op 
met puntige 
stervormige noppen 

voetrand 
Blauwgroen; H -
Bodemfragmenten 
bekerglazen, waarvan een 
8-hoekig en blauwgekleurd 

03,5 cm 
van drie 

Clarensteeg (Kattenpoort 
1984) 
Bekerglas XVB (afb. 3) 
Relief van verticale ribben 
Lichtgroen; 
H 7 cm, 0 ca. 7,5 cm 
Bekerglas XVB 
Relief van driehoekige 
noppen Groen; H -, 0 -
Bekerglas XVB 
Relief in wafelpatroon 
Groen; H 6 cm, 0 7 cm 
Twee bodemfragmenten van 
bekerglazen, groengekleurd 
Drie wandfragmenten van 
bekerglazen, groengekleurd 

De Camp (Agnietenklooster 
1984) 
Bekerglas XVIA (afb. 2) 
Relief in wafelpatroon 
Groen; H 6 cm, 0 ca. 5,5 cm 
Bekerglas XVIA (afb. 2) 
Relief in wafelpatroon 
Lichtgroen; 
H 6,5 cm, 0 ca. 6,5 cm 
Bekerglas XVIA (afb. 2) 
Relief in wafelpatroon 
Lichtgroen; H 6 cm, 0 7 cm 
Bekerglas XVIA (afb. 2) 
Relief in wafelpatroon 
Lichtgroen; H 8,5 cm, 
0 8,5 cm 
Bodemfragmenten van ca. 
twaalf bekerglazen, 
groengekleurd 
ca. 40 wandfragmenten met 
rib- en nopversiering, 
groengekleurd 
Drinkglas XVIA 
Cylinder versierd met 
schuinlopende ribben op 
bolvormige geribde voetrand 
Groen; H -, 0 5 cm 
Bodem- en wandfragmenten van 
ca. 8 glazen van eenzelfde 
type 
Bodemfragment van een 
maigelein, groengekleurd 

Sint Jorissteeg 
(Barbaraschool 1984) 
Drinkglas XVIA (afb. 8) 
Cylinder versierd met 
schuinlopende ribben op 
bolvormige geribde voetrand 
Lichtgroen; 
H 9,5 cm, 0 ca. 5 cm 
Bodemfragment van drinkglas 
groengekleurd 

Middelstegracht (St. Annahof 
1984) 
Fragment van berkemeier XVIB 
Stam versierd met dubbele 
rij puntige noppen 
Lichtgroen 
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8. Douzastraat (Sijthoff 1985) 
Bekerglas XVB 
Relief van driehoekige 
noppen Lichtgroen; 
H -, 0 ca. 7 cm 
Bodemfragmenten van vier 
bekerglazen, groengekleurd 

- ca. 20 wandf ragmenten met 
rib- en nopversiering, 
groengekleurd 

9. Haarlemmerstraat (C en A 
1985) 
Bekerglas XVB 
Relief in wafelpatroon, 
horizontale band om 
drinkrand Lichtgroen; 
H 7 cm, 0 ca. 6 cm 
Bodemfragmenten van twee 
bekerglazen, groengekleurd 

- Twee wandfragmenten van 
8-hoekig bekerglas met 
schuinlopende ribben, 
lichtgroengekleurd 

- Bodemfragment van een 
maigelein, groengekleurd 

- Berkemeier rond 1600 (afb. 6) 
Stam versierd met dubbele 
rij gladde noppen, dubbele 
glasdraad rondom voet 
Lichtgroen; H -, 0 3,5 cm 
Berkemeier XVIB 

Stam versierd met dubbele 
rij puntvormige noppen op 
stervormige voetrand 
Blauwgroen; H -, 0 3,5 cm 
Bodemfragmenten van twee 
drinkglazen: Cylinder met 
schuinlopende ribben op 
bolvormige geribde bodem, 
groengekleurd 

10. Groenesteeg (van den Berg I 
1986) 
Fragment van bekerglas XVB 
Relief van driehoekige 
noppen Groen; 
H -, 0 ca. 5,5 cm 
Bodemfragment van maigelein 
Groen 

12. Zonneveldstraat 
(Politiebureau 1986) 
Bekerglas XVIB 
Relief van schuinlopende 
ribben in spiraalvorm 
Lichtgroen; 
H 6 cm, 0 ca. 5 cm 

- Bodem- en wandfragmenten van 
drie bekerglazen met rib- en 
wafelpatroon, groengekleurd 
Maigelein XVIA (afb. 4) 
Opstaande wand versierd met 
noppenrelief 
Groen; H 3 cm, 0 8 cm 
Berkemeier XVIB (afb. 7) 
Stam versierd met dubbele 
rij puntige noppen op voet 
van drievoudige glasdraad 
Lichtgroen; H -, 0 3,5 cm 
Berkemeier XVIB (afb. 7) 
Stam versierd met dubbele 
rij puntige noppen op voet 
van zevenvoudige glasdraad 
Lichtgroen; H -, 0 4 cm 

- Wandfragment van berkemeier 
Stam versierd met puntige 
noppen, enkelvoudige 
horizontale glasdraad tussen 
gladde kelk en stam 
Lichtgroen 

- Drie wandfragmenten van 
achthoekig bekerglas 
Relief van schuinlopende 
ribben, gladde onversierde 
drinkrand 
Lichtgroen 

13. Ir. Driessenplein (Marca 
1987) 
Berkemeier XVIA (afb. 5) 
Stam met enkelvoudige rij 
brede horizontale gladde 
noppen op voet van 
gekartelde glasdraad; smalle 
horizontale glasdraad tussen 
gladde kelk en stam 
Lichtgroen; 
H ca 9,5 cm, 0 ca. 6 cm 

11. Groenesteeg (van den Berg II 
1986) 
Bodemfragment van maigelein 
XVIA 
Relief van noppen 
Groen 
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EEN HORDE UIT DE LATE IJZERTIJD IN DE STEVENSHOFJESPOLDER IN LEIDEN 

R.M. van Heeringen 

Vanaf 1981 zijn tijdens bouwwerkzaamheden in de Stevenshofjespolder 
in Leiden vele vondsten uit de Ijzertijd gedaan. Daarbij ging het 
steeds om bewoningsafval. Geen enkele maal kon iets worden waargeno
men dat informatie verschafte over de huizen waarin de mensen moeten 
hebben gewoond. In 1986 was de verwachting dan ook hoog gespannen 
toen er vlechtwerk werd gevonden. Hoewel het, na achteraf duidelijk 
is geworden, niet om een 'heel' huis ging, is de vondst toch bijzon
der genoeg om hem in het jaarverslag ten tonele te voeren. Met de 
bespreking van deze vondst moet overigens de berichtgeving over het 
archeologisch onderzoek in de Stevenshofjespolder als afgesloten 
worden beschouwd, aangezien in de nieuwe wijk de uiterste zuidoost
grens waar nog bodemvondsten zijn te verwachten is bereikt. 
In de laatste maanden van 1985 en gedurende heel 1986 zijn door L.A. 
den Hollander verkenningen uitgevoerd die resulteerden in een 19-tal 
plaatsen met archeologische vondsten (Tabel 1). Opmerkelijk daarbij 
is dat de vondsten zich concentreerden in het bed van de belangrijk
ste van zuidoost naar noordwest stromende voormalige arm van de Rijn 
in het gebied. Heel duidelijk was ook waar te nemen dat het mate
riaal zich in verspoelde positie bevond. Alleen een aantal afvalkui-
len, waarin naast inheems aardewerk ook Romeinse import ceramiek 
werd aangetroffen, waren in de top van de Duinkerke I-afzettingen 
uitgegraven. 
Zetten we de in de afgelopen jaren gedane vondsten op een tweetal 
kaartjes dan ontstaat het volgende beeld. De oudste vondstplekken 
treffen we aan op de Afzettingen van Tiel 0 (fase 1; afb. IA). Zoals 
in de jaarverslagen over 1981-1984 is beschreven, vindt de kolonisa
tie van het gebied omstreeks 400 voor Chr. plaats. De bewoning in 
dit zoete getijdelandschap wordt afgebroken door een zeeafzetting 

Afb. 1 Stevenshofjespolder 

A: bewoning t i jdens fase 1 (I jzert i jd) 

B: bewoning t i jdens fase 2 en 3 

( I jzert i jd en Romeinse Tijd) 

Legenda: 

1) v indplaatsen, rond: I jzer t i jd , vierkant: Romeinse T i jd ; 

2) geulafzett ingen bestaande uit zand en zavel; 

3) Hol landveen; 

4) dekafzettingen bestaande uit klei 
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onder invloed van de Duinkerke I-transgressieperiode.Deze overstro
ming brengt een gedeeltelijk nieuw geulenpatroon met zich mee. 
Vooral de oeverwallen van de midden door het gebied stromende Rijn-
arm worden nu intensief bewoond (fase 2, afb. Iß). Gezien de conti
nuïteit in het aardewerkrepertoir hadden de eerste bewoners zich 
tijdens de overstromingen vermoedelijk niet ver teruggetrokken. He
laas hebben we ook van de 'nieuwe' bewoners geen sporen in situ. 
Alles wijst er namelijk op dat hetgeen tijdens het archeologisch 
onderzoek is gevonden het trieste resultaat is van een overstroming 
van de oeverwallen die de bewoning in de Ijzertijd voor de tweede 
keer heeft doen beëindigen. De hier besproken en in verspoelde posi
tie aangetroffen horde is het enige 'bewijs' dat op de oeverwal ooit 
huizen hebben gestaan. In afb. 2 wordt een visueel overzicht gegeven 
van het aardewerk uit de Ijzertijd van de vindplaatsen zoals vermeld 
in Tabel 1. De dierenbotten werden op soort gebracht door J. Bonhof 
en F. Laarman (ROB). Zie tabel 2. 

Wederom kon bij de verkenningen ook de bewoning in de Romeinse Tijd 
worden bevestigd (fase 3, afb. IB). Aangetroffen werd een aantal 
afvalkuilen bovenin de Duinkerke I-afzettingen waarin vooral de tal
rijke brokken 'huttenleem' en gesinterde 'slakken' tot de opmerke
lijke vondsten behoorden. Afb. 3 geeft een impressie van het inheem
se aardewerk en het import aardewerk uit de Romeinse Tijd. 

Van het inheems-Romeinse aardewerk was alleen een dekselfragment het 
tekenen waard. Het importgoed bestaat naast een deel van een deksel 
van rood aardewerk voornamelijk uit wit en grijs aardewerk. Ook 
werden twee kralen van blauwgroen en geelgroen glas verzameld. 

Afb. 2 Stevenshofjespolder 

Selectie van het aardewerk bewoningsfase 2 
gevonden in 1985-1986. Schaal 1:4 
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Afb. 3 Stevenshofjespolder 
Aardewerk bewoningsfase 3 gevonden in 1985-1986. Schaal 1:4 

Afb. 4 Stevenshofjespolder 
Overzicht van horde in situ 
op vindplaats 18 

ii\ .'*'v... ; 
-

De horde 

In mei werd door Den Hollander in een profiel (vindplaats 18; afb. 
IB, pijltje) vlechtwerk gesignaleerd. Het vlechtwerk bevond zich op 
een diepte van 90 cm onder het maaiveld. Het werd afgedekt door een 
kleipakket van ca. 5 tot 7 cm dikte dat was opgebouwd uit dakpansge-
wijs afgezette laagjes van 1.5 cm. Op elk van de laagjes zat een 
groenachtige afzetting (algen?). Onder het vlechtwerk lag op 110 cm 
diepte een hoeveelheid scherven die van één pot afkomstig bleken te 

zijn. 

Dankzij een noodgreep van de provinciaal archeoloog kon door Archeo-
Plan uit Delft, na een voorbereiding van 24 uur, het vlechtwerk met 
grond en al worden gelicht in een speciaal daarvoor geconstrueerd 
houten raamwerk. Op dit moment wordt in Delft een poging tot conser
vatie ondernomen. 
Het vlechtwerk maakt deel uit van een horde. Afb. 4 laat de situatie 
in het veld zien, nadat de afdekkende klei voorzichtig is verwij
derd. De linkeronderkant is bij het graven van de rioolsleuf door de 
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Afb. 5 Stevenshofjespolder 
Detail van horde in situ op vindplaats 18 

machine weggetrokken. Afb. 5 toont een close-up. Nadat in Valkenburg 
de andere zijde was uitgeprepareerd, werd een constructietekening 
van de achterkant gemaakt (afb. 6) (1). De horde bestaat uit twee 
vertikale balken die aan de bovenzijde uit elkaar worden gehouden 
door een horizontale platte balk die in beide balken is ingelaten. 

In de horizontale balk bevinden zich om de 20 cm vertikale staken. 
Om de twee vertikale balken en de 5 staken zijn tenen gevlochten. De 
horde is 1.40 m breed. De bewaard gebleven hoogte is 1.55 m gemeten 
vanaf de horizontale balk en over de tweede staak van rechts. Gaan 
we er van uit dat de horde in een grondbalk heeft gestaan, dan komen 
we op een effectieve hoogte van 145 tot 150 cm. Determinatie van het 
gebruikte hout door mevr. van Veen (Leidschendam) leerde, dat de 
balken en de staken waren gemaakt uit es (Fraxinus spec.) en dat het 
vlechtwerk bestond uit wilgetenen (Salix sp.). 
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Afb. 6 Stevenshofjespolder: Horde. Schaal 1:10 
De tekening is vervaardigd van de onderkant 

De horde vormt een - geprefabriceerde - wand die gebruikt werd in de 
prehistorische woningbouw in West-Nederland. Aanwijzingen voor het 
gebruik van vergelijkbare constructie-elementen zijn aangetroffen in 
de Assendelverpolders ten noordwesten van Amsterdam (2) en in de 
Oude Duinen bij Velsen (3) daterend uit resp. de Vroege Ijzertijd en 
de Romeinse Tijd. In beide gevallen gaat het om grondbalken waarin 
horden of vlechtwanden konden worden gezet. Hoewel we te maken heb
ben met een traditie van huizenbouw die voor een groot gedeelte van 
Noordwest-Europa eeuwenlang kenmerkend is geweest, worden slechts 
zelden opgaande bouwdelen teruggevonden die ons kunnen inlichten 
omtrent de daadwerkelijk toegepaste constructie en de vertikale 
maatvoering zoals dat nu mogelijk is bij de horde uit de Stevenshof-
jespolder. Het is daarom moeilijk uit te maken op welke plaats in de 
boerderij de horde heeft gefunctioneerd. 
We kunnen denken aan een scheidingswand tussen veeboxen in de stal 
of een wandje in het woongedeelte zoals we bijvoorbeeld aantrefffen 
in een huis bij Kethel in Zuid-Holland (4). 
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Tabel 1 

vind kaart- strat. -fase aantal bot vondstomstan-
plaats coördinaten pos. fragm. digheden 

1 090.74/463.04 (Cl) 2 9 X verspoeld 
2 090.74/463.07 (Cl) 2 13 X verspoeld 
3 090.66/463.01 (Cl) 2? 1 verspoeld 
4 090.71/463.12 (Cl) 2? 2 verspoeld 
5 090.74/462.90 - 2 52 niet in situ 
6 090.42/463.28 (Cl) 2 6 X verspoeld 
7 090.43/463.29 (Cl) 2 11 X verspoeld 
8 - (Cl) 2 1 
9 090.46/463.21 (Cl en D) 213 X gronddepot 
10 090.97/462.66 (Cl) 2 24 X verspoeld 
11 090.75/463.05 vervalt 
12 091.10/462.73 (a?) 2 21 X verspoeld 
13 091.04/462.77 (Cl) 2 215 X verspoeld 
14 090.99/462.80 (Cl) 2 1 pot verspoeld 
15 090.94/462.81 (Cl) 2 5 X verspoeld 
16 090.80.462.87 d 3 30+Rom. X afvalkuil 
17 090.81/462.86 d 3 70+Rom. X afvalkuil 
18 090.80/462.89 (Cl) 2 1 pot verspoeld (horde ) 
19 090.88/462.79 d 3 88+Rom. X afvalkuil 

Tabel 2 
Late IJzertij d 

vondstgroep 1 2 6 7 10 12 13 14 15 tot. % 

huisdieren: 
rund 1 5 1 3 6 7 6 29 50.0 
schaap/geit 1 5 2 8 13.8 
varken 1 2 2 8 1 14 24.1 
paard 1 1 1.7 
hond 1 1 1.7 

wild: 
ree 1 1 2 3.5 

vogels : 
gans 1 1 1.7 
zwaan 1 1 1.7 

vis : 
snoek L 1 1.7 

totaal: 58 99.9 
niet determineerbaar: 12 

Romeinse Tijd 

vondstgroep 16 17 19 

huisdieren: 
rund 2 
schaap/geit 1 1 
varken 
paard 78(1 inc iividu veulen) 
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Noten 

(1) Zeer gewaardeerde hulp werd in deze verleend door drs. E.J, 
Bult, opgravingsleider van de opgravingen bij Valkenburg. 

(2) Therkorn et al. 1984, fig. 4. 
(3) Regteren Altena J.F. , 1980, 60. 
(4) Modderman 1973, fig. 6. 
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HOOG- EN LAAGWATER IN LEIDEN 

Een leidraad bij de interpretatie van Leidse archeologische vondsten 

L. Barendregt 

Op grond van resultaten van archeologisch bodemonderzoek in Leiden 
gedurende de afgelopen jaren is meermalen geconcludeerd dat de hoog
te van de waterspiegel in de grachten van die stad in het verleden, 
gerekend naar de huidige stand van gemiddeld N.A.P. -0.60 m, struc
tureel lager moet zijn geweest. 

Zo werd bijvoorbeeld aan de hand van aangetroffen hoogtes van de 
kijk/schietspleten in de Pelikaanstoren en aangrenzende stadsmuur 
verondersteld, dat het peil van het water in de Oude Rijn ter plekke 
bij de bouw van de verdedigingswerken in 1462 circa N.A.P. -1.50 m 
geweest moet zijn (1). 
Op grond van een op een niveau van N.A.P. -2.20 m blootgelegd ge-
straat oppervlak bij het onderzoek naar de Z.O.-toren van de Witte-
poort, werd ook het vermoeden van een lagere waterstand in de Oude 
Rijn in de 15de eeuw geopperd (2). 
Tenslotte zij hier genoemd, dat bij de vernieuwing van het Waaghoofd 
aan de Aalmarkt werd vastgesteld dat de bekleding van hardsteen van 
de muren tot 140 cm onder de waterlijn doorliep (3) (afb. 1), ter
wijl ook bijzondere kenmerken van andere waterbouwkundige kunstwer
ken in Leiden meermalen tot gedachten aan lagere waterstanden aan
leiding hebben gegeven. 

Omdat het bij veronderstellingen moest blijven, leek het juist te 
zoeken naar gegevens die de vermoedens konden bevestigen of ontken
nen. Er is daarom een beperkte literatuurstudie en archiefonderzoek 
naar de hoogte van de waterstanden in de Leidse grachten verricht en 
aan de hand van de uitkomsten daarvan worden de vorengenoemde ver
moedens, constateringen en gedachten opnieuw belicht. 

De waterstaatkundige toestand van Leiden 

De stadwording van Leiden wordt geacht te zijn begonnen in 1203/1204 
wanneer, op initiatief van graaf Willem I van Holland, het Steen-
schuur en het Rapenburg als vestgrachten rondom het oudste stadsge
bied zijn gegraven (4). De kern van het huidige Hoogheemraadschap 
van Rijnland ontstond tussen 1163 en 1202 (5). In 1202 bestond het 
waterschap in ieder geval (6). Het omvatte tot + 1253 de Rijnstreek 
en had in + 1220 naar het noorden een waterkering, met de nodige 
afwateringssluizen, ten zuiden van het Leidsemeer (7). Zeer vermoe
delijk was er sinds + 1202 ook een sluisdeur in de Oude Rijn onder 

§ Zwammerdam, kerende naar het oosten (8). 

Willem II, Roomsch Koning, bakende in 1255 het rechtsgebied van het 
hoogheemraadschap van Rijnland af (9). 
Het grondgebied dat de stad Leiden in de loop der tijd omvat valt 
dus vrijwel vanaf de stadwording voor wat betreft de waterstaatkun
dige toestand onder de jurisdictie van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

Oi 

O 
Het deel van Leiden waarin de grachten zijn gelegen, kort gezegd het 
gebied binnen de singels, heeft daarbij steeds deel uitgemaakt van 
de niet omkade gronden, het boezemland. De waterhuishouding van de 
boezemlanden is steeds een directe zorg van het hoogheemraadschap 

£ geweest. Ook al had de stad in vroeger tijden binnen haar grenzen 
<-§ kennelijk een zekere vrijheid van handelen van het waterschap ver-
Kj kregen (10), te denken valt hierbij aan de voorzieningen in de stad 
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Het hoogheemraadschap van Rijnland. Melchior Bolstra, 1746 
(Oud Archief Rijnland wandkaart 2) 
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Afb. 1 
De hardsteenbekleding 
van het Waaghoofd 

die al in 1595 zonder tussenkomst van Rijnland gereed kwamen ter 
verbetering van de waterkwaliteit in sommige grachten (11), voor het 
overige was het Rijnland dat de dienst uitmaakte. Leiden was en is 
dus voor wat betreft het waterpeil in de grachten afhankelijk van 
het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Gegevens over waterstanden in de grachten zullen daarom in hoofdzaak 
ontleend moeten worden aan bij het hoogheemraadschap aanwezige ar
chivalia en reeds verschenen publicaties over Rijnland. 

De peilbeheersing van Rijnlands boezem 

Nadat in de loop van de twaalfde eeuw de monding van de Oude Rijn 
bij Katwijk verzandde (12), is de Rijnstreek vermoedelijk tot + 1200 
sterk door wateroverlast geteisterd. De ontginningsactiviteiten in 
de betreffende veenkussens, die een versterkte waterafvoer naar de 
Rijn meebrachten, stagneerden tot + 1200 geheel. Tussen 1163 en 
+ 1200 ontstonden, naar vrij algemeen wordt aangenomen, verbindingen 
te water tussen het IJ en de Almere. Eveneens in die periode trad 
een aantal extreme stormvloeden op, die veel land tot water maakten. 
Hierdoor kon de invloed van de getijgolf in de Noordzee zich gaan 
uitstrekken tot de Almere (de latere Zuiderzee) en het IJ (7). Zo
lang de waterstand in het IJ lager was dan die in Rijnlands boezem 
bij het Spaarne kon water uit Rijnland afvloeien. 
Zo was er dus weer een mogelijkheid tot lozing van overtollig water 
uit Rijnland ontstaan, zij het op een zeer ongelukkig gelegen punt, 
namelijk de geheel in het noordelijke grensgebied van Rijnland gele
gen uitmonding van het Spaarne op het IJ. 
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De Korte/Nieuwe Mare op 26 december 1836 (fotomontage) 

Dit was (uiteraard) toen een natuurlijke lozing. Dat die lozing, en 
zo ja, lang, plaatsgevonden heeft zonder sluizen, lijkt niet wel 
denkbaar en is ook in strijd met de gegevens uit het begin van de 
13de eeuw (7). Hoe het ook zij al spoedig werd geloosd met sluizen 
in een dam in het Spaarne, de Spaarndam, teneinde een bescherming 
tegen de normale en verhoogde vloedstanden op te werpen (13). De 
waterlossingsmogelijkheden op het IJ zijn vervolgens in 1492 en 1515 
vergroot door de bouw van sluizen te Halfweg, terwijl het naast de 
lozing in het noorden van 1540 tot circa 1600 mogelijk is geweest 
natuurlijk te lozen op de Hollandse IJssel bij Gouda (14). 
Hierdoor kon voor een deel van Rijnland gedurende die tijd een gun
stiger situatie in tijden van waterbezwaar bewerkstelligd worden. De 
lossing in het noorden is echter door de eeuwen heen de essentiële 
uitweg van overtollig water gebleven. 
Het overtollige water dat op het IJ moest worden geloosd, kon 
slechts via een inadequaat watergangenstelsel vanuit het zuiden van 
Rijnland naar het lozingspunt in het noorden vloeien. 

Het waterstandsverschil tussen het lozingspunt aan het IJ en de 
meest ver daarvan verwijderde einden van watergangen (het verval) 
moet daarom groot geweest zijn, terwijl bovendien de invloed van de 
wind over zo'n groot gebied (op- en afwaaiing) de toestroming in 
belangrijke mate heeft beïnvloed. Daarbij kwam dat het IJ verzandde. 
Dit laatste leidde in het eind van de 17de- begin 18de eeuw tot een 
sterke verhoging van het peil van Rijnlands boezem (15). Er kan 
daarom zeker van een zeer ongelukkige waterhuishoudelijke situatie 
worden gesproken. Daaraan doet niet af dat in Spaarndam in de mid
deleeuwen 9 sluizen (sluisjes) werden geïnstalleerd. Juist het feit 
dat er zoveel uitwateringspunten werden gecreëerd, pleit voor de 
stelling dat er door het geringe waterstandsverschil binnen-buiten 
(de getijgolf werd door de Almere sterk gedempt) een grote breedte 
nodig was, ondanks een betrekkelijk gering wateraanbod. De ontgin
ningen in de 13de en 14de eeuw van veel gebieden in de Rijnstreek 
zullen het waterbezwaar nog hebben vergroot, maar zij zullen moge
lijk zijn toegestaan bij gebrek aan een ander alternatief om bruik
baar land te verkrijgen. 



Afb. 2 De buitensluis te Katwijk in 1807. Profiel en plattegrond 

Ondanks het feit dat vanaf 1404 pogingen tot verbetering van de wa
terhuishouding werden ondernomen door lozing van water uit de Oude 
Rijn te Katwijk op de Noordzee mogelijk te maken, is pas in 1807 de 
eerste uitwateringssluis daar in gebruik genomen (16) (afb. 2). Een 
experiment in 1572, met een duikerconstructie aldaar (afb. 3), heeft 
door de politieke ontwikkelingen in die tijd (17), niet tot een meer 
definitieve opzet geleid. 
In 1807 werd niet alleen het aantal lozingspunten vergroot doch te
vens een waterlossingsmogelijkheid op een gunstiger punt in Rijn
lands boezem gecreëerd. Bovendien kon profijt worden getrokken van 
het grotere verticale getij in de Noordzee dan in het IJ. Hierdoor 
werden zowel de duur van de spuiing als de grootte van de hoeveel
heid te lozen water vergroot. Het heeft echter tot 1841 geduurd 
voordat van die mogelijkheid ten volle profijt kon worden getrokken, 
want pas in dat jaar werd het Oegstgeesterkanaal gegraven waardoor 
de aanvoermogelijkheid vanuit Rijnland naar de sluis te Katwijk werd 
verbeterd (18). 

?=afe, .'%, Afb. 3 
Het experiment met waterlozing 
in Katwijk in 1572. 
Detail van 'De plattegrond van 
het Huis te Britten met de 
daarbij gevonden oudheden'. 
Gravure van Johan van 
Deutecom 1588. 
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Afb. 4 
De in 1626 gebouwde 
opvolger van een van de 
eerste molens in Rijnland, 
De Grootemolen 
te Zoeterwoude 

In de 19de eeuw werden, ter gelegenheid van de droogmaking van de 
Haarlemmermeer, stoomgemalen gebouwd in Spaarndam (1845), Halfweg 
(1851) en Gouda (1857) (19), terwijl in 1880 ook in Katwijk een 
stoomgemaal verrees (20). De gemalen moesten de regelende invloed 
van het drooggemaakte meer overnemen maar hadden tevens het voordeel 
dat men ook niet meer geheel afhankelijk was van de natuurlijke lo
zing smogelijkheden. 
Het inlaten van water in de boezem, onder meer om in droge tijden 
het waterpeil te kunnen verhogen, geschiedde reeds sinds enige tijd 
voor 1630 vanuit de Hollandse IJssel (21), maar pas met de bouw van 
het stoomgemaal te Gouda in 1857 is dat inlaten meer structureel 
geworden (22). 
Aan het eind van de 15de eeuw deed ter bestrijding van waterover
last, onder meer mede tengevolge van bodemdaling door vervening en 
klink, de windwatermolen (afb. 4) zijn intrede in Rijnland (23). 
Hiermede waren wel de door die molens bemalen gronden (polders) ge
holpen, maar de niet tot polder gemaakte, kwamen door boezemverklei
ning (immers de in de polders gelegen watergangen behoorden niet 
meer tot de boezem) en meer water in een nadeliger positie te ver
keren. 

Een vermeerdering van het aantal sluizen te Spaarndam is toen wel 
overwogen, maar dat had geen zin "vermits het Spaarne reeds nu nau
welijks aanvoeren kan wat de reeds bestaande sluizen gemakkelijk 
verzwelgen" (24). 
De ontoereikendheid van het watergangenstelsel komt hiermede wel 
heel duidelijk aan het licht. 
Zou overigens de Haarlemmermeer niet zijn ontstaan, hoe kwalijk ook 
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uit een oogpunt van landverlies, dan zou Rijnland aan nog groter 
moeilijkheden het hoofd hebben moeten bieden (19). 
Enerzijds zou namelijk dan een groot waterbergend vermogen niet aan
wezig geweest zijn, terwijl anderzijds in tijden van droogte het 
gebrek aan water om in de polders in te laten nog grotere vormen zou 
hebben aangenomen. 
Door de onvoldoende lozingsmogelijkheden enerzijds en de zeer be
perkte mogelijkheden tot inlaten anderzijds kan eigenlijk voor het 
verleden nauwelijks worden gesproken van peilbeheersing. In tijden 
van grote regenval en weinig verdamping zullen daardoor hoge boezem
waterstanden en in tijden van nauwelijks of geen regenval, soms nog 
gepaard gaande met een sterke verdamping, lage standen zijn voorge
komen. Pas rond het midden van de 20ste eeuw kan het peil werkelijk 
worden beheerst, wanneer krachtige gemalen zijn geïnstalleerd en 
voldoende water in tijden van droogte kan worden ingelaten. 

Peilgegevens 

Algemeen. 

In 1870 stichtte het hoogheemraadschap zijn observatorium in Oude 
Wetering (25). Regelmatige en betrouwbare peilmetingen ten opzichte 
van een ook thans nog bekend vergelijkingsvlak staan sindsdien ter 
beschikking. Steeds verder teruggaande in de tijd worden gegevens 
van waterstanden van Rijnlands boezem niet alleen schaarser en 
schaarser, maar ook moeilijker te transformeren naar onze tijd. De 
juistheid en betrouwbaarheid roepen bovendien hoe langer hoe meer 
vragen op. 
In de periode voor 1807 loosde Rijnland overtollig water in hoofd
zaak slechts op natuurlijke wijze te Spaarndam en omgeving op het 
nog niet afgesloten IJ. Van essentieel belang bij peilbepalingen 
voor 1807 zijn derhalve eb- en vloedstanden op het IJ en dus op de 
Noordzee, terwijl ook het gemiddelde zeeniveau (GZN) (26) een be
langrijke rol speelt. 
Al in 1628 wordt gesproken van het zomer- en in 1644 van het winter
water (27). Des zomers en des winters was er dus in 1628 al een ver
schillend peil. 
In de te beschouwen periode (vanaf 1200 tot heden) is de hoofdvorm 
van de Noordzee niet veranderd, terwijl ook de diepte ervan in es
sentie niet is gewijzigd. 
Hierdoor zijn de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het getij 
in de Noordzee als afgeleide van de in het Noordzeebekken binnen
dringende getijgolf uit de Atlantische Oceaan evenmin gewijzigd en 
is het getijverschil langs de kusten van de Noordzee in die jaren 
gelijk gebleven. Ook op andere gronden is deze conclusie, maar dan 
zelfs voor de afgelopen 4500 jaar getrokken (28). 

Voor een goed begrip zij opgemerkt dat dit niet betekent dat overal 
langs de kusten dit getijverschil even groot was. De vorm van de 
Noordzee is er de oorzaak van dat dit juist niet het geval is. Ter 
hoogte van IJmuiden ligt ongeveer midden tussen Nederland en Enge
land zelfs een punt waar in het geheel geen verticaal astronomisch 
getij is, een zogenoemd amphidromie (afb. 5). 
Wel is het gemiddelde zeeniveau aan wijziging onderhevig geweest. 
Uit de meest recente GZN-curve (afb. 6), is af te leiden dat het GZN 
omstreeks 1200 circa 15 cm lager zal zijn geweest dan het huidige 
(29), dat op circa N.A.P. ligt (30). 
Voor de hoogte van het land moet rekening worden gehouden met een 
hogere ligging omdat sinds circa 7000 jaar geleden West Nederland 
door tektonische en isostatische invloeden met circa 4 cm per eeuw 
is gezakt (31). 
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Afb. 6 
De trend van het gemiddelde zeeniveau (GZN) 
in de laatste 8000 jaar 

In archivalia aangetroffen data. 

1 In 1537 werden door landmeters van Rijnland, Delfland en West-
Friesland waterpassingen verricht in het kader van een nieuwe 
uitwatering te Katwijk (32). Een citaat uit hun rapport (33) 
" het bovenste van de pael staende op den Rijn 9 duimen 
ende een quartier van een duim hooger es dan het bovenste van de 
pael staende opte strange (strand) voirscr. die gelycxs der hal
ver ebbe staet; certificeren voirts dat 't bovenste van de 
voorn, pael staende op ten Rijn 7 duimen hooger es dan alsme 
(alsnu) staende water es van den Rijn voirsc." 
Met andere woorden zij hadden een paal in de Rijn geslagen en 
een paal in het strand en hadden vastgesteld dat de kop van de 
paal in de Rijn 9 1/4 duim hoger was dan die op het strand. 
Bovendien was de hoogte van de kop van de paal op het strand zo 
uitgekiend dat die op de hoogte van het gemiddelde tussen eb en 
vloed, het gemiddeld zeeniveau, lag. 

Tijdens de meting was de hoogte van het water in de Rijn 7 duim 
lager dan de kop van de paal in de Rijn. Uit deze gegevens is nu 
te berekenen dat het water in de Oude Rijn bij Katwijk 2 1/4 
duim hoger stond dan "der halver ebbe". Omdat halve eb gelijk is 
aan het GZN, dat in die tijd mag worden gesteld op N.A.P. 
-0.10 m, zou het peil van de Rijn op de dag van de metingen dus 
geweest zijn circa N.A.P. (-0.10 +0.06)= circa N.A.P. -0.04 m. 
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Afb. 7 Een waterpassing in de duinen door Pieter Sluyter in 1570 

2 Pieter Sluyter,^ landmeter van Rijnland en Zuid-Holland, voerde 
m maart 1570 in Katwijk een waterpassing uit, wederom ten be
hoeve van de aanleg van een nieuwe uitwatering van de Oude Rijn 
te Katwijk op de Noordzee (34) (afb. 7). Hij rapporteerde op 
31 maart 1570: " bevonden hebbe dattet water van der Zee 
laeger was op tlaichste ebbe 4 voeten en drye duimen ende op een 
half ebbe een voet drye duimen dan 't water in den Rhijn ende 
dat tbuyten ofte zeewater opt hoichste water hoger was dan tbin-
nenwater twee voeten ende twee duimen." Hij vond dus een getij-
verschil van 1.925 m en een peil van het water in de Oude Rijn 
van half ebbe (= GZN) + 1 voet en 3 duim. Dat is gelijk aan cir
ca N.A.P. (-0.10 +0.37è)= circa N.A.P. +0.27i m. 

Sluyter had ook al in 1566 een meting uitgevoerd en daarbij 
vastgesteld dat bij halve ebbe het buitenwater drie Rijnlandse 
voeten lager was dan het water in de Rijn (35). Dit betekent dus 
een Rijnlands boezempeil van circa N.A.P. (-0.10 + 3x0 30m)= 
circa N.A.P. +0.80 m. 

Afb. 8 De waterstanden in de Noordzee, het IJ en in Leiden in 1737-1740 
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Het jaar 1628 gaf waterpassingen van Pieter Gerritz, van der 
Speek, ook weer ten behoeve van een lozingsmogelijkheid van de 
Oude Rijn op de Noordzee te Katwijk (36). Hij rapporteert onder 
meer " Eerst gepeilt op den 6e maart 1628, en was het 
binnenwater anderhalve voet hoger als het voorgaende somerwater 

" (37). Uit deze aantekening blijkt weliswaar geen absolu
te peilhoogte van het water, maar wel dat er circa 45 cm ver
schil bestond tussen de waterstand op verschillende data. 
En niet alleen dat, maar ook dat er sprake was van een zomerwa-
terstand in 1627 die door de waterstand in maart van het volgen
de jaar nog steeds met 45 cm werd overtroffen. Lozings(on)moge-
lijkheden en regenval hadden tezamen de boezemwaterstand met 
45 cm verhoogd. 

Melchior Bolstra, landmeter van Rijnland, maakte in 1740 een 
plan voor de aanleg van sluizen te Katwijk (38). Op zijn daarvan 
gemaakte tekening (39) heeft hij ook opgenomen een grafische 
voorstelling van de gemiddelde maandelijkse vloeden en ebben in 
de Noordzee en het IJ en de waterstanden van Rijnlands boezem 
ten opzichte van het A.P. (dit A.P. is vrijwel ons hedendaags 
N.A.P.), over de periode juli 1737 tot en met december 1740. Uit 
de legenda bljkt, dat de standen in het IJ te Spaarndam werden 
gemeten en de boezemwaterstanden te Leiden (afb. 8). 
Omdat voor de afvoer van water vanaf Leiden naar Spaarndam hoog
teverschil (verval) nodig is, moet, wil er water uit Rijnland 
kunnen worden geloosd, de boezemwaterstand te Leiden hoger zijn 
dan de ebwaterstand te Spaarndam in het IJ. 
In de grafiek van Bolstra valt nu op, dat slechts zelden de eb-
standen in het IJ lager zijn dan de boezemwaterstanden te Lei
den. Dat dit in de zomermaanden het geval zou zijn geweest, is 
nog aannemelijk. In die periode is gewoonlijk een sterke verdam
ping en valt er soms bovendien erg weinig regen, waardoor soms 
eerder gebrek aan, dan overlast van water kon optreden. De jaren 
1718, 1719 en 1723 waren bijvoorbeeld zeer warm en droog, met 
alle consequenties voor het boezempeil vandien (40). 
Dat het ook in het overige deel van het jaar het geval was, 
lijkt niet waarschijnlijk: er zou in die jaren nauwelijks of 
niet de mogelijkheid tot lozing aanwezig èn nodig geweest zijn. 
Rijnlands boezempeil zou volgens Bolstra in de jaren 1737-1740 
gevarieerd hebben van A.P. -8 duim tot -27 duim, dit is van 
A.P. -(8x2i=)0.20 m tot A.P. -(27x2i=) 0.67| m. 
Natuurlijk is het mogelijk dat de desbetreffende periode gelijk
soortig aan de eerdergenoemde was. Omdat echter twijfel bestaat 
aan de juistheid van de afbeeldingen van de op zijn tekening 
aangegeven projecten (41) is het ook mogelijk dat de overige 



gegevens niet geheel waarheidsgetrouw zijn. Tenslotte moest Bol
stra dijkgraaf en hoogheemraden overtuigen, en verkoopplaatjes 
zijn zeker niet alleen van onze tijd. 

5 Na 1807 is er de mogelijkheid voor Rijnland om ook te Katwijk 
natuurlijk te lozen, omdat daar toen een uitwateringssluis was 
gebouwd. Desondanks komen echter extreme boezemstanden voor. 
De grafiek van boezemstanden te Oude Wetering in afb. 9a voor de 
jaren 1835-1844 illustreert dat. De laagste stand in die jaren 
was N.A.P. -1.17 m en de hoogste N.A.P. -0.17 m: een verschil 
van 1.00 m. Of anders gezegd: de laagste was 57 cm onder en de 
hoogste 43 cm boven de stand die nu gemiddeld in de grachten is 
waar te nemen. 

6 De stadsarchitect S. v.d. Paauw heeft in de jaren 1810-1845 het 
peil van de waterstand in de Leidse grachten regelmatig doen 
opnemen en van de peilingen lijsten doen opmaken (42). Daaruit 
blijkt dat in die reeks van jaren de laagst voorgekomen stand 
was (N.)A.P. -117.5 m en de hoogste (N.)A.P. +0.25 m. Vergeleken 
met de huidige gemiddelde stand betekent dit voor de laagste 
57 cm onder en voor de hoogste 85 cm er boven en dus in totaal 
een waterstandsfluctuatie van 1.42 m. Het is nauwelijks voor te 
stellen welk een problemen dit zal hebben meegebracht. In het 
jaar 1836 was het verschil in één jaar tussen de laagste en de 
hoogste waterstand het grootst, namelijk 1.28 m. Voor de jaren 
1834 t/m 1841 is door v.d. Paauw het bijna dagelijkse verloop 
van de waterstand in grafiekvorm gegeven (42). 
In afb. 10 zijn die grafieken voor de jaren 1834 t/m 1839 gere
produceerd. 

7 De drooglegging van de Haarlemmermeer wordt in 1854 een feit. 
Ondanks dat de gemalen goed functioneren, blijven extreme water
standen voorkomen, zoals uit de grafiek van boezemstanden te 
Oude Wetering in afb. 9b blijkt. Kennelijk was de capaciteit van 
de gemalen goed gekozen in die zin, dat de versnelde (kunstma
tige) waterlossing opwoog tegen het verlies aan bergend vermogen 
van de boezem. Voor de peilbeheersing in engere zin veranderde 
er in feite dus niets. De invloed van de droogmaking van de 
Haarlemmermeer op de hoogste en laagste waterstanden in Leiden 
komt heel goed tot uiting in de grafiek van afb. 11. De uiterste 
waterstanden zijn gemodereerd als gevolg van dezelfde oorzaak 
als in 1614, toen de Zoetermeersemeer werd drooggemaakt (zie 
p. ). 

8 Na de inbedrijfs telling van dieselmotoren in de gemalen te 
Spaarndam en Gouda, in de dertiger jaren van de 20ste eeuw, 
blijft de boezemwaterstand binnen redelijke perken en is sprake 
van het handhaven van een boezempeil op een structureel niveau 
van N.A.P. -0.60 m met geringe afwijkingen naar boven en beneden 
(afb. 9c, boezemstanden te Oude Wetering). In afb. 9d zijn ter 
onderlinge vergelijking voor een aantal periodes de gemiddelde 
maandboezems tanden te Oude Wetering aangegeven. 
Het gevaar van het gebruik van gemiddelden blijkt duidelijk uit 
de afb. 9a, b en c. 

De onder 1 tot en met 8 genoemde zo verschillende boezemwaterstanden 
illustreren de reeds eerder getrokken conclusie, dat in het verleden 
van peilbeheersing van Rijnlands boezem nauwelijks sprake is ge
weest. Dat neemt niet weg, daarover mag geen onduidelijkheid be-
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Afb. 9 Boezemstanden te Oude Wetering 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

120 L 

a /: 

1 M*m 
--

\ 
> 
> 
> 
> 
> 
> ' ,:ii'ïlï I < / [ •:•••.-/ 

t A I 
1 ^ \\" \ - ^ '^MÊë 
m m i A 

1 ^ ^ 
KVNNX \ 

? ? . * • > MvsÊÈi 

1 v̂  ^ 1 v̂  ^ \V 

f «j3^1 - - - f .sy 
: i 

V 
t i j ife 

A \ > i 

/ 
U':—-

\ iK
:i 

> \ ,»w; V- " 1 

;-> «s i ;-> «s i 

i 
m 

si 

i 
J 

S OJ i : Q. ï ;5 "EJ => <U <-> O Ol 
• ^ M - E ro E - = ^ - = ^ ro w o C I D 

20 h \ 

. - ? \ f \ 
> 

30 
•••% 
\ / 

\ ' 

40 \ 

È \ 1 LM 
SO i\\\ :ï\ E 8 1 \ \ v 

t \ f E 
60 | I 1 

w 

i-»-^^v 

V 70 
t 

i 
v'l 
1 

w 

V 
1 * 

^ w 
M / V'-

80 V 
b*h. • ^ A 

•"•"••:" vi ,'M u. t 

V! 
\ ••: • "jf 

> 
90 \ • • 

100 

110 

120 

— . M - E ro E — , • — , ro i / > o e = - o 

1835-1844 1859-1868 

30 

40 

50 a 

60 

70 

90 

30 

• 2,vCE ro E •=> =i- ro i/> o c -o 

1936-1940 

Verklaring grafieken a, b, en c 

— — — gemiddelde maand-boezemstand. 
gemiddelde hoogste en laagste boezemstanden. 
allerhoogste en allerlaagste boezemstanden. 

alle standen uitgedrukt in cm - NAP. 

d 
'i0 

d 

50 
s- "̂ o •, 

•sï — ^**^ 6II % 
•sï — ^**^ 

^ *w 
\ ' - - / 

70 . •, / 

• _.. 
: 

80 
"•• •••* 

90 

<= -O •*- c_ • — c ^ 3 C T l Q . j _ > i_i 
roaj^o-ï-i^^Qj u i o ai 

—i x - E ro E =^ -=^ ro to. o tz ~a 

GEMIDDELDE MAAND-
BOEZEMSTANDEN IN CM -NAP. 
Verklaring grafiek d 

1835-1844 
1859-1866 
1926-1935 
1938-1940 



Afb. 10 
Boezemstanden 
te Leiden 
1834-1839 
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Afb. 11 'Staat aanwijzende de hoogste en laagste standen van het water op den Boezem van Rijnland 
gedurende de jaren 1810 tot 1870 en van den invloed van het 
droogmaken der Haarlemmermeer op deze standen opgemaakt uit officieele waarnemingen' 

staan, dat er wel degelijk naar peilbeheersing werd gestreefd. De 
ontoereikende middelen lieten echter niet meer toe dan de povere 
resultaten die uit het voorgaande blijken. 

Geen structureel lagere waterstanden in het verleden 

Van een toereikende peilbeheersing van Rijnlands boezem mag dus in 
het verleden niet worden gesproken, reden dat zoveel verschillende 
peilen zijn voorgekomen. 
Zeker zijn er tijden geweest, waarin de boezemwaterstand gedurende 
enige tijd laag was, maar evenzo waarin deze hoog was. 
Beide hadden echter geen structureel karakter en dat was ook niet 
mogelijk, gelet op de peilbeheersingsmiddelen (suatiesluizen, in-
laatsluizen, gemalen). Gevolgtrekkingen uit de resultaten van ar
cheologisch bodemonderzoek in het gehele gebied van het waterschap 
Rijnland dat dit wel het geval geweest zou zijn, zijn derhalve op 
grond van het vorenstaande niet juist. 

Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast 

Ofschoon ook lage waterstanden zo hun problemen met zich meebrengen 
(verzilting, bederf), zijn het de hoge die wateroverlast veroorzaken. 
Wat deed men daartegen? 
Een zeer effectief en relatief goedkoop middel ter bestrijding van 
wateroverlast in een gebied is het tot een polder te maken. Het door 
kaden of dijken weren van ongewenst buitenwater en het door bema-
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lingswerktuigen op een (verlaagd) peil houden van het water in het 
omkade gebied. Nergens zijn echter aanwijzingen gevonden dat dat 
middel in zijn totaliteit voor Leiden ooit is toegepast. 
Wel zijn ter plaatse van de Breestraat (43) en de Haarlemmerstraat 
(44) sporen aangetroffen, die duiden op de aanwezigheid van kaden 
langs de Rijn. 
Tezamen met de aansluitende vestwallen en de waterkerende construc
ties in de openingen in de vestwal (waarmede het grachtenstelsel 
binnen de wallen in open verbinding met het buitenwater gebracht kon 
worden) is een deel van de gronden die tot de uitbreiding in 1386 
tot het stedelijk territoir behoorden (afb. 12), enigszins tegen 
hoge waterstanden beschermd geweest. Overtollig water in het grach
tenstelsel moest echter zolang worden opgehouden als de buitenwater
stand hoog was (45). Het waren dus geen polders zoals die tegenwoor
dig bestaan. Daarvan immers wordt overtollig water vrijwel direkt 
door bemalingswerktuigen uitgeslagen. De hoogste kruin van de kade 
langs de Breestraat ter plaatse van het Gangetje werd vastgesteld op 
circa N.A.P. +1.00 m (46). De kruin ter plaatse van de Haarlemmer
straat werd aangetroffen op circa N.A.P. -0.60 m (47). 
Deze peilen dienen in verband met klink en zetting nog enigszins 
hoger te worden gesteld. 

Rond het Hogeland, de stadsuitbreiding van 1294, zijn voor zover 
bekend geen maatregelen van dien aard getroffen. Op zich is dat, de 
naam in aanmerking nemend, ook niet verwonderlijk: het land lag per 
definitie hoog genoeg. 
Een ander middel is, het ophogen van het land. Dit is echter veel 
kostbaarder en moeilijker, zeker in een bebouwd gebied. Niettemin 
heeft men in Leiden op die wijze zich althans enigszins droge voeten 
verschaft. 

Afb. 12 Het stadsgebied van Leiden tot de uitleg in 1386 
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Nieuwe Rijn 
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Middelste Gracht 
Oude Rij 

Legenda stratigrafische eenheden 

I opgebrachte grond 
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Heel duidelijk wordt dit onderbouwd door de bodemopbouw onder Lei
den. In 1979 werd een noord-zuid profiel van Leidens bodem gepubli
ceerd (48). In afb. 13 is het, voorzover het het gebied binnen de 
singels betreft, weergegeven. Hieruit en ook uit een in 1987 ver
vaardigt noord-zuid en oost-west profiel (49) blijkt dat, nadat voor 
de laatste maal de zee voor langere tijd haar invloeden in het Leid-
se deed gelden (de zogenaamde Duinkerke III transgressiefase in de 
9de tot en met de 12de eeuw en die de Afzettingen van Duinkerke III 
achterliet), de mens de ophogingsactiviteiten van de zee heeft 
voortgezet. 

De bewoners hebben in de loop van de tijd een laag grond en 
(huis)vuil opgebracht, die in het profiel varieert van 0.50 m tot 
circa 1.00 m, maar in de Breestraat de respectabele dikte bereikt 
van maximaal + 4.50 m (50). 
Ofschoon daarvoor niet bedoeld, zullen ook de voorzieningen die in 
1595 werden getroffen ter verbetering van de waterkwaliteit in Mare
dorp (afb. 14) en in 1600 in de Pieterswijk (10) hun effecten hebben 
gehad op de voorkoming van wateroverlast. 

Het tot een polder maken van delen van het oudste stadsgebied, teza
men met Maredorp, werd toen ernst. Door de lozing van afvalwater van 
de toenmalige industrie werd een grote aanslag gepleegd op het zelf
reinigend vermogen van het oppervlaktewater (51). In de wintermaan
den, als er veel regen viel en de temperaturen laag waren, was dat 
niet zo merkbaar, maar 's zomers met lage waterstanden en hoge tem
peraturen leidde het tot omvangrijke stankbezwaren en gebrek aan 
goed water, waaronder ook drinkwater. Zo werd bijvoorbeeld in 1719 
voorgeschreven, dat de brouwers hun water van achter de sluis in de 
Gouwe bij Alphen a/d Rijn moesten halen. (52). 
De situatie in 1595 leidde op 11 juli van dat jaar tot het besluit 
van "die van den Gerechte" om, op voordracht van de toenmalige 
stadssecretaris Jan van Hout, bepaalde grachten definitief van het 
buitenwater af te sluiten, "in te kolken", met behulp van windmolens 
te bemalen en vers, schoon water in te laten als de waterstand vol
doende was gedaald (53). 

Afb. 14 Het waterverversingssysteem in 1592 
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Hierdoor ontstond in wezen een echte poldersituatie. In hoeverre 
daar bewust en daadwerkelijk gebruik van is gemaakt ter wering van 
wateroverlast, is niet gebleken. Dat het gebeurde staat vast. Van 
deze mogelijkheid heeft ook het deel van de stadsuitbreiding van 
1611, voorzover gelegen tussen de Korte Mare en de Oude Herengracht, 
kunnen profiteren. 
In 1614 werd de Zoetermeersemeer ten zuiden van Leiden drooggemaakt. 
Deze actie leidde onmiddellijk tot een nieuw milieuprobleem in de 
Leidse grachten. Tot de droogmaking verplaatste zich door de wind 
een grote hoeveelheid water van de Leidse- naar de Zoetermeersemeer 
en omgekeerd waardoor alle niet ingekolkte grachten regelmatig wer
den doorgespoeld en van vers water werden voorzien. Toen de Zoeter
meersemeer werd drooggemaakt nam die hoeveelheid af. Dat was op zich 
nog niet zo erg maar dat water verplaatste zich vrijwel alleen door 
de vestgrachten rond de stad omdat dat de weg van de minste weer
stand was. 
Door het aanbrengen van damwandschermen, "zgn. schutsels" (afb. 15), 
in de vestgrachten, tezamen met deuren voor de uitmondingen van een 
aantal grachten in die vestgrachten, zijn pogingen ondernomen om het 
door op- en afwaaiing zich verplaatsende water van de Leidsemeer 
naar de nog overgebleven ten zuiden van Leiden gelegen meren en om
gekeerd te dwingen door Leiden te stromen teneinde de niet "inge-
kolkte" grachten van vers water te voorzien (54). 

Afb. 15 
De Zoeterwoudsesingel met een schutsel in de singel ,. 
tussen de muurtorens Oostenrijk en Bourgondië £ï 
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Op een tekening uit 1774 (afb. 16) zijn deze deuren voor de Koe
poortsgracht te zien (55), terwijl in de zuidelijke frontmuur van de 
Vlietbrug nog de draaipunten te zien zijn (afb. 17). 
Omdat bij de Vlietbrug geen aanwijzingen worden aangetroffen dat de 
deuren waterdicht waren, mag worden aangenomen dat deze voorzie
ningen geen nut hebben gehad om hoge waterstanden uit de grachten te 
weren. 
Met deze deuren moeten niet de huidige deuren voor de openingen van 
b.v. de Neksluisbrug en de Stadsmolensluisbrug worden verward. Deze 
hebben een functie in de compartimentering van het gebied van het 
waterschap Rijnland (56). 

Enige uitkomsten van archeologisch bodemonderzoek nader bezien 

1 Langs de Nieuwe Rijn ter hoogte van de Vismarkt is een deel van 
de 16de-eeuwse kademuur aangetroffen, waarvan het parement (57) 
van Gobertanger-steen zich tot vrij grote diepte uitstrekte 
(afb. 18). Daarover werd opgemerkt, dat dit niet gebruikelijk 
was (58). 
Ter plaatse was in die tijd de belangrijkste handelskade in Lei
den en er meerden daar dus vele vaartuigen af. Het behoeft daar
om niet te verwonderen dat de zachte baksteen, waarvan de muur 
was gebouwd, beschermd werd door een bekleding van de veel har
dere Gobertanger-steen. 
De waterstand fluctueerde en dus legden de schepen op verschil
lende hoogten tegen de muur aan. Dit zal de reden geweest zijn 

Afb. 16 De sluisdeuren voor het watergat van de Koepoortsgracht in 1774 
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dat de harde bekleding tot een zo grote diepte is doorgezet: een 
weloverwogen en doordachte constructie. Zij is vergelijkbaar met 
de situatie in tegenwoordige havens met eb- en vloedbeweging, 
waar ook kademuurbekledingen tot op grote diepte aanwezig zijn. 
Ook is het thans duidelijk waarom de bekleding met Gobertanger-
steen van de twee spoelen (doorvaarten) van de Visbrug zich zo 
diep onder het huidige waterpeil voortzet. 

Deze brug werd in 1532 vernieuwd en de oudste delen (dus zeker 
de fundering) dateren uit die tijd (58). Zij was de toegang van
uit het Galgewater naar de aanlegplaats aan de Vismarkt. Reeds 
bij die vernieuwing zal men om dezelfde redenen als later bij de 
kade langs de Vismarkt de spoelen zo diep onder water met harde 
steen hebben bekleed. 

Als derde waterbouwkundig werk in deze reeks moet het Waaghoofd 
worden genoemd. 
Bij de vernieuwing van de muren ervan in 1981 werd vastgesteld 
dat twee van deze muren een hardstenen parement bezaten, dat tot 
op het funderingshout, dat wil zeggen tot N.A.P. -2.00 m door
liep (3). 

De gesloopte muren dateerden uit 1763. Het Waaghoofd met de 
stadskraan was in die tijd "de" losplaats in Leiden (60). Dat 
dus de muren tot op zo grote diepte van een parement werden 
voorzien, spreekt in het licht van het voorgaande eigenlijk als 
vanzelf. 

Afb. 17 Zuideli jke f ron tmuur Vl ietbrug 

met draaipunten voor sluisdeuren 
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Als laatste archeologisch gegeven in deze rij zij genoemd het 
parementwerk van het watergat over de Oude Rijn nabij de (Oude) 
Zijlpoort van 1355 (61) (afb. 19). De stadsmuur waarmede het 
stadsgebied in de Waard, dat in 1294 bij de stad kwam, werd af
gesloten en die ter hoogte van de huidige Koestraat de Oude Rijn 
kruiste, was aan de oostzijde tot tenminste NAP-2,46 m en moge
lijk zelfs tot NAP-2,90 m, dat is tot resp. 1,86 m en 2,30 m 
onder het huidige waterpeil, met Gobertanger-steen bekleed. De 
reden daarvan is thans wel duidelijk: ook bij zeer lage water
standen diende de toegang tot de stad over het water een voorna
me indruk te maken. 

In de panden Aalmarkt 5 en 6 werden in 1984 kelders aangetrof
fen, waarvan het vloerpeil kennelijk meermalen werd verhoogd. 
Als waarschijnlijke reden voor dit laatste werd aangegeven een 
stijgende grondwaterstand (62). 
In absolute zin is deze verklaring niet onjuist, zij het dat in 
het licht van de zeer fluctuerende waterstanden in de Rijn de 
conclusie nader kan worden gepreciseerd. Mogelijk is de eerste 
constructie van de kelder inderdaad als waterdicht beschouwd, 
omdat tijdens de bouw mogelijk in de Rijn een lage (zomer)water-
stand aanwezig was. 
Toen dat niet blijvend het geval bleek, zal een niveau zijn ge
zocht waarop geen water meer in de kelder doordrong. 

Het is opvallend dat bij aangetroffen funderingen het peil, 
waarop zich de houten constructies daarin bevinden, soms buiten
gewoon laag ligt (63). Voorzover dit het geval is langs water
gangen, is dat, gezien de gronddruk die moet worden opgenomen, 
niet ongewoon. Anders is het wanneer het funderingen landin
waarts betreft. Ofschoon bij dichte bebouwing van een gebied 
tussen twee waterlopen een inzinking van het grondwaterpeil ten 
opzichte van het waterpeil in de grachten niet abnormaal is, is 
bij een redelijk open bebouwing een opbolling van de grondwater
spiegel te verwachten (64). 

Afb. 19 

Het parementwerk van de 

oosteli jke zijde van het 

watergat van de Oude Rijn 
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Niettemin bevonden houten funderingsconstructies zich vaak rela
tief zeer diep. De reden daarvan is thans duidelijk: de bouwers 
wisten dat het peil in de omringende grachten zeer laag kon da
len en brachten daarom hun houten funderingsdelen op grotere 
diepte aan teneinde aantasting te voorkomen. Dat dit in tijden 
waarin baksteen duur was en dus sterk kostenverhogend werkte 
toch is gedaan, bewijst een goed vakmanschap van de toenmalige 
ontwerpers. 

Nadat in 1984 de nog in de grond aanwezige resten van de Peli-
kaanstoren met aangrenzende vestmuren aan het licht gekomen wa
ren, werd op grond van uitgevoerde hoogtemetingen van enkele 
onderdelen van deze vestingwerken (afb. 20) verondersteld, dat 
het waterpeil van de Oude Rijn ten tijde van de bouw op N.A.P. 
-1.50 m moet hebben gelegen, derhalve 90 cm lager dan het huidi
ge peil (1). 
Ofschoon de bouwconstructies, door consolidatie van de grond 
waarop zij gebouwd zijn, enige zetting zullen hebben ondergaan, 
is deze, gelet op de opbouw van het holocene pakket ter plaatse, 
in de verste verte niet in de grootte van 90 cm. 
In het voorgaande is aangetoond, dat een structureel lagere wa
terstand niet aanwezig is geweest; waarom dan toch die lage lig
ging? De enige overblijvende mogelijkheid is, dat wel- en doel
bewust op een ten opzichte van het water zo laag peil is gebouwd. 
De verklaring hiervoor zou mogelijk de volgende kunnen zijn. In 
de herfst, winter en lente kwamen in grote delen van Holland 
vaak hoge waterstanden voor. Een belegering van de stad onder 
die omstandigheden lijkt niet veel kans van slagen te hebben 
gehad. 

Enerzijds zou het moeilijk zijn geweest om troepen en materieel 
ter plekke te krijgen, terwijl anderzijds een handhaven van een 
belegering vrijwel onmogelijk zal zijn geweest: het kamp kon 
niet droog gehouden worden en aanvallen zal nauwelijks mogelijk 
geweest zijn. Verdedigingswerken ontwerpen op een wintersituatie 
lijkt daarom zinloos. 

Alleen in de zomermaanden was het in het Hollandse normaliter 
mogelijk om het kamp droog te houden, materieel op te stellen en 
aanvoerlijnen in stand te houden. 
Omdat de waterstand in de Rijn dan laag was en eventuele schepen 
ten opzichte van het land dus laag op het water lagen, lijkt het 
ontwerpen van lage geschuts- en schutteropstellingen op die lage 
zomerwaterstand bijzonder zinvol. Dat in de winter deze niet 
bruikbaar waren werd dan op de koop toegenomen. 
Overigens zij opgemerkt, dat ook de waltoren Oostenrijk tekenen 
van bijzonder lage geschutsopstellingen laat zien (afb. 21), 
waarschijnlijk om dezelfde redenen (65). 

Tijdens de opgravingswerken van de zuidoost-toren van de Witte-
poort is in de hoek van toren en aansluitende vestmuur een ge-
straat oppervlak op een niveau van N.A.P. -2.20 m aangetrof
fen (2). Ook van dat straatje mag enige zetting in de loop van 
de eeuwen, door consolidatie van de ondergrond, als zeker worden 
aangenomen. Niettemin blijft de ligging extreem laag. 
Het lijkt, gezien de soms bijzonder lage waterstanden, thans in 
de rede te liggen aan te nemen, dat tijdens de bouw van de vest
muur ter plaatse een loswal aanwezig is geweest. Een loswal die 
werd aangelegd tijdens een periode van zeer lage waterstand (in 
de zomer) en die als een verloren hulpwerk moet zijn beschouwd. 
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Slotbeschouwing 

Met de wetenschap dat de waterstand in de Leidse boezemwateren noch 
structureel hoog, noch structureel laag is geweest, maar daarentegen 
sterk heeft gefluctueerd met extremen naar beide zijden, is voor een 
aantal archeologische vondsten een redelijke en afdoende verklaring 
te geven. Ook voor de toekomst zal die wetenschap zeker van pas ko
men . 

Noten 

(1) Th. van Straalen, "De funderingen van de Pelikaanstoren en 
de hierop aansluitende stadsmuur te Leiden" in: BODEMONDER
ZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1985, Leiden 
1986, 71. 

(2) A.D.P. van Peursen, "Graven naar de resten van de 15de 
eeuwse Wittepoort te Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, 
ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1985, Leiden 1985, 38. 

(3) L. Barendregt, "Bouwkundig-historische aspecten van de Doe-
lenbrug en de walmuren van het Waaghoofd" in: BODEMONDER
ZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1981, Leiden 1982, 87-89. 

(4) H.A. van Oerle, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, 
Leiden 1975, 42 e.v. 

(5) H. van der Linden, "Rijnland-oorsprong en oudste ontwikke
ling van een streekwaterschap" in: GEPLAATST IN DE TIJD, 
Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. M.W. Heslinga bij 
zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984, 
314. 

(6) S.J. Fockema Andreae, WILLEM I EN DE HOLLANDSE HOOGHEEM
RAADSCHAPPEN, Uitgave van het Hoogheemraadschap van Rijn
land 1954, V en 21-22. 

(7) Vr. med. prof. mr. H. v.d. Linden. 
(8) H. v.d. Linden, "De Zwammerdam" in: MET EERBIEDIGENDE WER

KING, Opstellen aangeboden aan prof. mr. L.J. Hijmans van 
den Bergh, Kluwer, 1971. 

(9) Fockema Andreae, a.w., 56. 
(10) S. van der Paauw, VERHAAL VAN DE MIDDELEN TOT VERVERSCHING 

VAN HET WATER IN DE GRACHTEN DER STAD LEYDEN ENZ., Leiden 
1828, 36. 

(11) Ibidem, a.w., 22. 

(12) H. van der Linden, "Rijnland-oorsprong en oudste ontwikke
ling van een streekwaterschap". 292. 

(13) Fockema Andreae, a.w., 43. en P. de Gruyter, RIJNLANDS BOE
ZEM, DEEL I, DE WATERHUISHOUDING, Uitgave van het Hoogheem
raadschap van Rijnland na 1950, 122. 

(14) de Gruyter, a.w., 123. 

(15) L. Sentis-Senden, "De aanleg van een uitwatering te Kat
wijk" in: DE UITWATERINGSSLUIZEN VAN KATWIJK 1404-1984, 
HOLLANDSE STUDIEN 13, Uitgave van de Historische Vereniging 
Holland, 1984, 18. 

Onder Rijnlands boezem wordt ,kortheidshalve, verstaan het 
geheel van watergangen en plassen in het hoogheemraadschap 
van Rijnland dat overtollig water direct op buiten het wa
terschap gelegen wateren loost. 

(16) Ibidem en a.w., 27. 

99 



(17) J.E.A. Boomgaard, "De eerste doorgraving van de duinen bij 
Katwijk" in: DE UITWATERINGSSLUIZEN VAN KATWIJK 1404-1984, 
HOLLANDSE STUDIEN 13, Uitgave van de Historische Vereniging 
Holland, 1984, 13. 

(18) P.S. Anes en W. de Leeuw, "De nieuwe uitwateringssluis" in: 
DE UITWATERINGSSLUIZEN VAN KATWIJK 1404-1984, HOLLANDSE 
STUDIEN 13, Uitgave van de Historische Vereniging Holland, 
1984, 31. 

(19) de Gruyter, a.w., 124. 
(20) Anes en De Leeuw, a.w., 32. 

(21) P. de Gruyter en E.L. Molt, RIJNLANDS BOEZEM, DEEL II, DE 
HOLLANDSCHE IJSSEL, Uitgave van het hoogheemraadschap van 
Rijnland, 1953, 23. 

(22) de Gruyter, a.w., 189. 
(23) H. v.d. Linden, "De voorgeschiedenis van de Rijnlandse Pol-

dermolen" in: 25 JAAR RIJNLANDSE MOLENSTICHTING, Uitgave 
van de Rijnlandse Molenstichting 1983, 16. 

(24) de Gruyter, a.w., 123. 
(25) de Gruyter, a.w., 116. 
(26) Onder het gemiddeld zeeniveau (GZN) wordt verstaan de hoog

te van de zeespiegel zonder de invloed van getij of wind. 
De som van werkelijke, eustatische, en schijnbare verande
ring van het zeeniveau wordt de relatieve zeeniveauverande
ring genoemd. Zie 0. van de Plassche, "Zeespiegelbewegingen 
in Nederland gedurende de laatste 7000 jaar" in: ZWO JAAR
VERSLAG 1984, 149-187. 

(27) Dit zijn de vroegste vermeldingen door mij aangetroffen 
resp. in Oud Archief Rijnland (OAR) 5036 fol. XX en bij 
v.d. Paauw, a.w., 71. N.m.o. zal al vanaf de verzanding van 
de Rijn bij Katwijk een essentieel verschillend gemiddelde 
zomer- en winterwaterstand zijn opgetreden. Wanneer dat 
voor het eerst zomer- en winterwater is genoemd, is onbe
kend gebleven. 

(28) v.d. Plassche, a.w. 172. 
(29) Ibidem en a.w., 177. 
(30) Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat, productfolder 

no. 10, HET NORMAAL AMSTERDAMS PEIL, 1987. 
(31) v.d. Plassche, a.w., 184. 
(32) Boomgaard, a.w., 11. 
(33) OAR 5020. 
(34) Boomgaard, a.w., 11. De conclusie die de auteur bij de 

afb. 3 op die pagina trekt is onjuist. Hij moet bij de twee 
vergeleken metingen bij de ene zijn uitgegaan van de eb-
stand en bij de andere van de halve ebstand. Indien in bei
de gevallen van hetzelfde wordt uitgegaan, dan levert dat 
ongeveer hetzelfde getal op. 

(35) Vr. med. van P.G.M. Diebels, afd. Archieven hoogheemraad
schap van Rijnland. 

(36) Boomgaard, a.w., 15. 
(37) OAR 5036 fol. XX. 
(38) Sentis-Senden, a.w., 19. 
(39) KAARTBOEK VAN RIJNLAND 1746, Alphen a/d Rijn 1969. 
(40) de Gruyter, a.w., 186. 
(41) Vr, med. drs L. Sentis-Senden. 
(42) Gemeente-archief Leiden (GAL), Secr. Archief 1575-1851 

nr. 5359. Onder dit nummer is ook een ongedateerd en ano
niem "P.M. omtrent het Peil van Rijnlands Boezemwater bin
nen de Stads Leijden" geborgen. Omdat het echter betrekking 
heeft op de situatie die zal ontstaan nadat de Haarlemmer
meer zal zijn drooggemaakt, is het op grond daarvan te da-

100 



teren in het laatst van de eerste helft van de 19de eeuw en 
de ontwerper is vrijwel zeker de toenmalige stadsarchitect 
S. v.d. Paauw. 

Hij merkt daarin o.m. op 
" Het vaste peilmerk om de hoogste stand (van Rijnlands 

boezem), te bepalen op 35 ned. duimen 13 Rijnl. duimen 
onder A.P., zal goed zijn, en vele wallen (kades) die nu 
wel eens onder water raken, boven houden." 

Hiermede wordt een directe verwijzing gegeven naar water
overlast. Deze wateroverlast is zelfs nader te concretise
ren omdat, eveneens onder hetzelfde nummer, is geborgen een 
lijst van de "Hoogte van de laagste gedeeltens der gemet
selde wallen binnen de Stad onder of boven A.P." Een eerste 
verkenning leidt tot de vaststelling dat in elk geval de 
bewoners van de woningen langs de Oude Rijn bij de Hooi-
gracht, de Kijfgracht, de Apothekersdijk, de Boommarkt, de 
Stille Rijn, de Nieuwe en de Korte Mare in de jaren 1810-
1845 tenminste één maal per jaar het grachtwater de straat 
op zagen komen. 
Ook is onder het nummer geborgen een brief van de burge
meester Van Limburg Stirum aan de Architect van Leyden d.d. 
29 juni 1857, waarin deze klaagt over de lage waterstand 
die de scheepvaart belemmert en verzoekt om onmiddellijk 
een 20-tal diepers aan het werk te zetten (aan bagger werk
zaamheden). Nu dus een verwijzing naar watergebrek. 

(43) H.H. Vos, "Het bodemprofiel van de Breestraat" in: BODEMON
DERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1978, Leiden 1979, 37 e.v. 

(44) H. Suurmond-van Leeuwen, "Verslag over het jaar 1982" in: 
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1982, Leiden 1983, 
13-14. 

(45) van Oerle, a.w., 190. 
(46) Vos, a.w., fig. 2. 
(47) Volgens (44) lag de kruin 1 m onder de straat. De hoogte 

van de straat werd door mij vastgesteld op circa N.A.P. 
+0.40 m. 

(48) J.H.A. Bosch en A.P. Pruissers, "De laatste 4500 jaar Rijn 
bij Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1978, 
Leiden 1979, 25. 

(49) Rijks Geologische Dienst en Grondmechanica Delft, "Inge
nieurs Geologische kaart van Leiden", SERIE INGENIEURSGEO
LOGISCHE KAARTEN VAN NEDERLAND, Haarlem/Delft 1987, bijla
ge 6, interne publicatie van de gemeente Leiden. 

(50) A.P. Pruissers en H.H. Vos, "Een Hollandse stad in door
snee. Leiden in de geologische geschiedenis van de Rijnmon-
ding" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1981, Lei
den 1982, 69 e.v. fig. 2. 

(51) Zuivering van afvalwater is, in het merendeel van de geval
len en afgezien van chemische verontreiniging, het oxyderen 
van de stoffen waardoor het water is vervuild. De daarvoor 
nodige zuurstof wordt tijdens het zuiveringsproces kunstma
tig aan het water toegevoegd. Ook het water in grachten, 
kanalen enz. bevat zuurstof. Door natuurlijke processen 
wordt dat aan de lucht onttrokken en in het water gebracht. 
Hierdoor kan zonder menselijk ingrijpen een hoeveelheid 
afvalwater door het ontvangende water onschadelijk worden 
gemaakt zonder zelf te bederven. Dit wordt het zelfreini
gend vermogen van dat water genoemd. 

(52) de Gruyter, a.w., 186. 

(53) v.d. Paauw, a.w., 147. 
(54) Ibidem, a.w., 48. 
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(57) 
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(59) 

GAL, PV 3589a. 
KEUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND, afgekondigd 27 
december 1985, art. 46 en 47 en HET REGLEMENT VAN HET HOOG
HEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND, art. 2, lid 1 sub b2. 
Een parement is een muurbekleding, meestal natuursteenbe
kleding van een bakstenen muur. 
H.A. van Oerle en H.H. Vos, "De Leidse waterkant" in: BO
DEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1980, Leiden 1981, 35. 
E.J. Veldhuyzen, "De bouwgeschiedenis van de Hoogstraat en 
de aanliggende bruggen" in: HOOGSTRAAT OP STELTEN, Leiden 
1987, 27. 

(60) L. Barendregt en D.E.H, de Boer, "De kraan op het Waag-
hoofd" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1981, Lei
den 1982, 113. 

(61) H. Suurmond-van Leeuwen, "Verslag over het jaar 1983" in: 
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1983, Leiden 1984, 19. 

(62) H. Suurmond-van Leeuwen, "Verslag over het jaar 1984" in: 
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1984, Leiden 1985, 8. 

(63) Zie hiervoor o.m. 
D.E.H, de Boer en H.H. Vos, "Van Vrouwekapel tot Vrouwe-
kerk" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1980, Lei
den 1981, 6/f, 
L. Barendregt, "De funderingen van het bolwerk de Put, de 
Haarlemmer- of Rijnsburgse poort en de Kerkpleinbrug in 
Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1982, 
Leiden 1983, 49 en 
R.M. van Heeringen, "Archeologisch onderzoek van de laat
middeleeuwse kloosters van St. Agnes en St. Michiel in de 
stadswijk De Camp in Leiden" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, 
JAARVERSLAG 1984, Leiden 1985, 83. 

(64) De oorzaak van de inzinking is het gevolg van een grotere 
verdamping enerzijds en minder toevoeging van regenwater 
anderzijds aan het grondwater. Er stroomt dan water uit de 
omliggende watergangen toe. Dat kan alleen als er een ver
hang naar het midden van het gebied toe is. 
De opbolling heeft het tegengestelde van de oorzaken als 
genoemd bij inzinking tot reden. Omdat in dat geval water 
uit het gebied moet afstromen is een verhang van het midden 
van het gebied naar buiten toe het gevolg. 

(65) Overleg met de auteur van het bewuste artikel heeft voors
hands geleid tot zijn instemming met de ontwikkelde ge
dachte. 

Prof. mr. H. v.d. Linden te Roozendaal (Gld) betuig ik mijn 
bijzondere dank voor het kritisch doorlezen van het concept 
en zijn constructieve opmerkingen. 

Overigens betuig ik mijn dank aan: 
. de heer P.S. Anes te Leiden voor het verstrekken van 
gegevens over Rijnlands waterhuishouding 

. de heer P.G.M. Diebels te Leiden voor zijn bereidwillig
heid voor mij gegevens uit het Archief van het hoogheem
raadschap van Rijnland te verzamelen 

. drs. R.C.M, van Maanen te Leiden voor zijn hulp bij het 
opsporen van waterstandgegevens in Leiden in de omvang
rijke verzamelingen van het Gemeente-archief Leiden 

. mevrouw drs. L. Sentis-Senden te Leiden voor haar infor
matie over M. Bolstra. 
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de heer J.H.M. Sloof te Voorschoten voor het mij ter be
schikking stellen van de boekenserie Rijnlands boezem. 
Zij zijn mij zeer van dienst (geweest). 
de medewerksters van de afdeling Tekstverwerking van het 
Stadsbouwhuis te Leiden, die op voortreffelijke wijze uit 
mijn handschrift een leesbare tekst vervaardigden. 
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afb . 3 
afb . 4 , 
afb . 5 
afb. 6 

afb . 7 
afb . 8 
afb . 9 

afb . 10 
afb . 11 

afb . 12 
afb. 13 
afb . 14 

afb . 15 
afb . 16 
afb . 18 
afb . 19 
afb . 21 

Ir. L. Barendregt 
Directie Civiele Werken Leiden 
Stadsbouwhuis 
Langegracht 72 
2300 AC Leiden 
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Afb. 1 Apothekerspotje, voorzijde, twee zijkanten en achterzijde 

4. 
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EEN 17DE EEUWS HAARLEMS APOTHEKERSPOTJE UIT EEN LEIDSE GRACHT. 

D.A. Wittop Koning 

Uit de Groenhazengracht kwam een gedeelte van een cylindrisch apo
thekerspotje te voorschijn, dat versierd is met Chinese motieven. 
Het draagt het opschrift T Agaricus en bevatte dus Trochisci (koek
jes) van de lorkenzwam (1) (afb. 1). 
De Chinese motieven bestaan uit geveerde blaadjes, een enkele bloem 
en een vogeltje met een uit streepjes opgebouwde staart. 
Apothekerspotten met Chinese motieven waren tot nog toe niet bekend. 

Dingeman Korf beschrijft in zijn boekje "Majolicavondsten in en om 
Leiden", de afvalvondst te Leiderdorp van een waarschijnlijk Leidse 
plateelbakkerij, benevens een aantal losse vondsten uit Leiden. 
In de vondst Leiderdorp blijkt geen vergelijkbaar materiaal met Chi
nese motieven voor te komen, wel echter onder de losse vondsten 
(afb. 2 en 3). Korf schrijft daarover: "Schotels met aan het Chinese 
porselein ontleende versieringen kwamen verschillende malen uit de 
Leidse bodem te voorschijn. Het fraaiste exemplaar (afb. 2) vertoont 
een middenmotief dat een rechtstreekse imitatie is van de medail
lons, zoals ze op de schotels van kraakporselein uit de Ming periode 
ten tijde van keizer Wan-Li (1573 - 1619) te vinden zijn." en "een 
tweede schotel met Chinees middenmotief (afb. 3), gevonden in Lei
den, vertoont een geheel andere rand dan het eerste exemplaar. Toch 
is er zo grote overeenkomst in kleur, materiaal en schilderwijze, 
dat we mogelijkerwijs met produkten van dezelfde werkplaats te maken 
hebben." 

In zijn boek "Nederlandse majolica" brengt Korf dan temidden van 
zijn Haarlemse afvalvondsten, zoals hij die publiceerde in "Haarlem
se majolica- en tegelbakkers", eveneens de Leidse vondsten. Hier 
vinden we veel vergelijkbaar materiaal, zoals een vogeltje met 
streepjesstaart (foto 34 = Haarlem tekening 136), voorts de afbeel
dingen 477, 496, 504a - 508 (=Haarlem foto 24 en tekening 98) en 
worden de schotels van afb. 2 en 3 wederom opgenomen resp. als teke
ning 482 en 509. 

In "Haarlemse majolica en tegelbakkers" vinden we voorts nog foto 
24.2 en tekening 102, beide afvalvondsten uit de Waarderpolder, die 
te dateren zijn rond 1653. 

We mogen dus dunkt mij, wel zeggen dat het apothekerspotje Haarlemse 
majolica is. 

Dat er in de Haarlem in de eerste helft van de 17de eeuw apothekers
potten gemaakt zijn is bekend. In 1964 publiceerde ik de kwitantie 
uit 1636 van de betaling aan Duyfgen Steffens, weduwe van Jan Pie-
ters te Haarlem, voor de levering van apothekerspotten voor de 
stadsapotheek te Leide 
schreven als "pilpott 
Leiden gevonden potje, 

s . . . 
<a manolica is 

^ potten gemaakt zijn is bekend. In 1964 publiceerde ik de kwitantie 
e 

<s stadsapotheek te Leiden (afb. 4). Van de 85 potten werden er 14 om-
N schreven als "pilpotten ende spesipotten", het model van het nu in 

e Korf dateert de beide schotels op de 1ste helft 17de eeuw (afb. 2) 
S resp. 2de kwart 17de eeuw (afb. 3), dus precies de periode van de 
^ levering van de serie potten van de stadsapotheek. Hoe die potten 
CQ eruit gezien hebben, weten we niet. 
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Afb. 2 Schotel gevonden in Leiden 

Afb. 3 Schotel gevonden in de Kolfmakerssteeg in Leiden 

106 



f7, ' - V* v m 
m 
i." •.• . 

Ill 
te 

("Ci' '. . 

t * v 

;•// 

\< •< 

•:-:; 

"'r.t-f-ssrrr^'-«- •-

-•:*•"''•'•'.̂  r>'V 

••*« 

I* 2R 

:-':'•'•'.."-1.' :>-""-'": 
:-••-• £ ? & $ 

7 
N j T y ^ ^ 

V:•>•••.••-•'•'• •.;••• 

f * •••ïvcx'* '-"T' , V ?' -'AV-V •; 

Y-î^V'«v^lv'• V . f '7 »/'•'' " 

\~i:&M \~i:&M f*<?v'*;;*..''* '/ 

\ . .. ' s6 .-. '.L.'*&*C- .'-

?g{$$^0X*&M 
• W f 

: ; > . : . -,«3 

if ^^^^r^rd^^f^^M^&XêÊ 
•Vfiö?* 

Irr-tQjZ 

...... . .-r-i ••-••>.-;.•<•' 

Afb. 4 Kwitantie van Nicolaas Chimaer 

Volledigheidshalve laat ik hier de transcriptie van de kwitantie 
volgen: 

Geleverd aan Nicolaas Chimaer op den 24 July 1636 
16 siroep potten 
8 provisi potten 
15 olipotten 
25 cons en salv potten 
7 waeter cannen 
14 pil potten ende spesipotten. 
Voor paecken ende knecht tot drinckgalt gegeven ende beliep te samen 
viftich gulden ende 4 stuvers. 

De fabricage van de potten schijnt moeilijk geweest te zijn, zoals 
blijkt uit de opmerking van de apotheker Chimaer in zijn declaratie 
dat het baksel tweemaal mislukt is: "Viermael tot Haerlem geweest in 
besteden van de potten ende te besien ofte goede bevallen waren al-
soo sij tweemael misloec sijn geweest." 
Dat het thans gevonden fragment van deze potten afkomstig is lijkt 
een gewaagde veronderstelling, maar mogelijk is het wel! 

NOOT 
(1) Welwillend ter 
H.A. Bosman-Jelgersma. 

beschikking gesteld door Prof. dr. 
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Dr. D.A. Wittop Koning 
Raphaëlstraat 22 
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ROMEINEN IN CRONESTEYN 

H. Suurmond-van Leeuwen 

VELDVERKENNING IN DE CRONESTEYNSE POLDER 

In 1986 en begin 1987 werd bij de aanleg van de laatste fase van het 
polderpark Cronesteyn in de Kleine Cronesteynse- of Knotterpolder te 
Leiden wederom een aantal grondwerkzaamheden verricht. 
In Bodemonderzoek in Leiden 1982 werd reeds een overzicht gegeven 
van hetgeen bij veldverkenningen in deze polder aan aardewerk uit de 
Romeinse tijd (12 v. Chr.-400 na Chr.) werd verzameld op de locaties 
I t/m V (afb. 1). 
De werkzaamheden verplaatsten zich in het afgelopen jaar in weste
lijke richting tot aan het Rijn-Schiekanaal. Op de locaties VI, VII 
en VIII (afb. 1) werden eveneens schervenconcentraties aangetroffen. 
Het soort aardewerk en de vormen kwamen grotendeels overeen met die 
van de locaties I t/m V. Afb. 2 geeft een overzicht van de belang
rijkste fragmenten van de eerste vindplaatsen aangevuld met die vor
men van de vindplaatsen VII en VIII die nog niet eerder werden ge
vonden. 
Bij locatie VI werd bij het verleggen van de gasleidingen eveneens 
Romeins importmateriaal gevonden. Het betreft hier delen van wrijf-
schalen, een dakpan, een stukje tufsteen en voorts nog een aantal 
scherven waaraan geen nadere gegevens zijn te ontlenen. 
Bij locatie VII kwam wederom een fragment van een maalsteen van ba
saltlava aan het licht. Jammer genoeg was door reorganisatie van het 
Provinciaal Bodemarchief de eerste vondst (afb. 3) niet ter verifi
catie voorhanden. Vergelijking van de foto's (afb. 3 en 4) maakt het 
echter aannemelijk dat het hier twee segmenten van eenzelfde maal
steen betreft. In het terrein het "Reigerbos" gelegen tussen de lo
caties VII en VIII konden geen gegevens worden verzameld aangezien 
daar met het oog op de reigerkolonie nauwelijks grondwerkzaamheden 
plaatsvonden. 

Het gevonden importmateriaal werd gedetermineerd door Drs. M. Brou
wer. Haar conclusie op grond van de eerste vondsten werd door de 
laatste veldverkenningen niet gewijzigd. De scherven dateren vanaf 
het eind van de eerste eeuw tot in de derde eeuw; een aantal vond
sten lijkt duidelijk verspoeld. Een duidelijke relatie qua datering 
lijkt dan ook niet te bestaan tussen de vondsten gedaan in 1962 bij 
de opgraving van een deel van de gracht van Corbulo en delen van een 

to Romeinse haven ten noorden van het huidige vondstcomplex langs de 
ĉ, Roomburgerwetering, wel is er sprake van overlapping (2,3). 

Bewoningssporen werden niet gevonden maar delen van een zware maai
en steen lijken toch wel op menselijke activiteiten in de directe omge-
•̂  ving te wijzen. 

K 
V OVERZICHT VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN DE KLEINE CRONESTEYNSE 
la POLDER IN SAMENHANG MET DIE UIT DE ROOMBURGERPOLDER 
o 
?H . . . . . 

^ Nu de grondwerkzaamheden nagenoeg zijn afgerond, lijkt het zinvol 
S een overzicht te geven van hetgeen de Cronesteynse Polder op archeo-

<x> 
logisch gebied heeft opgeleverd. Gelet op de geografische ligging 
van het terrein dient ook de Room- of Meerburgerpolder bij deze in-

Ra ventarisatie betrokken te worden. (Zie voor de locaties afb. 1). 
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Afb. 1 Luchtfoto terrein Kleine Cronesteynse Polder en Room- of Meerburgerpolder. 
Legenda: 
Locatie I t/m VIII: Vindplaatsen van Romeins aardewerk in 
de Kleine Cronesteynse Polder. 
Locatie 1 : Matilo, 2: Vicus van Matilo, 3: Romeinse insteekhaven, 4: vindplaats boot, 
5: boerderij Cronesteyn, 6: Lammebrug 
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Beschermd monument "MATILO" (locatie 1) 
Het militaire steunpunt dat deel uitmaakte van de verdedigingslinie 
langs de noordgrens van het Romeinse Rijk gelegen in de Roomburger 
Polder wordt Matilo genoemd. Van dit Castellum en de aanpalende 
gronden is in de loop van de tijd al het nodige bekend geworden (1). 

Vicus van Matilo (locatie 2) 
In de afgelopen drie jaar is door het Instituut voor Prae- en Proto-
historie van de Universiteit van Amsterdam een aantal proefonderzoe-
ken verricht aan de randen van het archeologisch monument om na te 
gaan of daar nog sporen van een burgerlijke nederzetting (Vicus) 
aanwezig zijn. 
Aan de oost- en zuidzijde van Matilo werden bewoningssporen gevon
den, aan de noordzijde was door de bestaande bebouwing langs de Hoge 
Rijndijk geen onderzoek mogelijk (1). 

Gracht van Corbulo/Romeinse insteekhaven (locatie 3) 
Bewoningssporen zijn hier aan de hand van scherfmateriaal te dateren 
vanaf het midden van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw 
met een duidelijke concentratie rond 200 na Chr. (2,3). 

Veldverkenningen in de Cronesteynse Polder 
Romeins import aardewerk vanaf het eind van de eerste eeuw tot in de 
derde eeuw. Gedeeltelijk verspoeld materiaal. Zie beschrijving hier
boven. 

Roomburgerwetering ter hoogte van de vindplaatsen VII en VIII (loca
tie 4) 
Bij de aanleg van het Rijn-Schiekanaal in 1912 werden delen van een 
houten schip aangetroffen waarin zich Romeins aardewerk (afb. 5) 
bevond. Datering ca. 100 jaar na Chr. 
Afb. 6 toont een deel van het dagrapport van de toenmalige opzichter 
van de Provinciale Waterstaat de heer de Vries. De juiste locatie 
van de vondst werd op de bestekstekening genoteerd terwijl ook de 
diepte van de vindplaats werd aangegeven (4,5) (afb. 7). 

Boerderij Cronesteyn (locatie 5) 
Uit 1954 stamt de navolgende vondstmelding: "Ten westen van de boer
derij Cronesteyn in het talud van gegraven sloot een afvalgat in 
veenlaag, 1.50 A.P., over veenlaag 1 m zavel". In deze kuil werden 
aangetroffen: scherven inheems aardewerk, een scherfje Terra Sigil-
lata, stukjes leisteen en 3 scherfjes, waarschijnlijk Karolingisch 
(6). 

Lammebrug (locatie 6) 
In 1959 werden bij de aanleg van de Lammebrug Romeinse en inheems-
Romeinse scherven gesignaleerd (7). Hierbij moet echter worden aan
getekend dat een deel van de uitkomende grond is aangebracht bij de 
aanleg van het Ri jn-Schiekanaal in 1914 om het terrein ter plaatse 
op te hogen (8). 

Alles overziende kan geconstateerd worden dat er in de Romeinse tijd 
ten westen en ten zuidwesten van Matilo vrij intensieve menselijke 
activiteiten hebben plaatsgevonden en dat de uitstraling van het 
Castellum zich zelfs tot een groot deel van de Kleine Cronesteynse 
Polder heeft uitgestrekt. 

In vroeger jaren is in de Roomburgerpolder veel afgekleid waardoor 
de (plaatselijk ?) aanwezige Romeinse cultuurlaag op veel plaatsen 
geheel verdwenen dan wel ernstig verstoord is. 
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Nu deze polder in de naaste toekomst bebouwd en daardoor nog verder 
vergraven zal worden is het van belang alle grondwerkzaamheden op de 
voet te volgen. 
Aangezien het niet mogelijk is thans over een groot gebied proefon-
derzoek te doen zal het bouwrijpmaken van de gronden dagelijks bege
leid moeten worden om na te gaan waar nog Romeinse bewoningssporen 
intact aanwezig zijn zodat eventueel dan tot een noodopgraving kan 
worden overgegaan. 

ADDENDUM 
Bij de locaties VII en VIII werden eveneens vele tientallen scherven 
van inheemse makelij gevonden. Afb. 8 geeft de gevonden randfragmen-
ten weer alsmede een tweetal versierde scherven met resp. nagelin-
drukken en lijnversiering die in de Late Ijzertijd kunnen worden 
gesitueerd (9). Een stop (?) van inheems aardewerk completeert deze 
afbeelding. 

Afb. 2 Locatie I: 

72 Geverfd, techniek A. Brunst ing 17A 

85 Terra sigi l lata: Drachendorff 37 

90 Waarschi jn l i jk weefgewicht 

86 ruwwand ig : Niederbieber 89 

82 blauwgr i js 

87 b lauwgr i js 

84 geverfd, techniek A, Hofheim 26 

Locatie II: 

56 g ladwand ig : Stuart 145 (kelkbakje) 

51 b lauwgr i js : Holwerda 141/142 

60 ruwwand ig : Niederbieber 104 

59 ruwwand ig : Brunst ing 22 

66 Terra sigi l lata: Drachendorff 37 

63 geverfd, techniek B 

65 geverfd, techniek C 

52 rood aardewerk 

50 baksteen met ged. v. stempel EXGERINF 
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Locatie III: 

99 g ladwand ig : Stuart 111 

98 d ikwand ig : (kruik) amfoor 

21 Terra sigi l lata: Drachendorff 33 

100 geverfd, techniek C, Niederbieber 32 

32 geverfd, techniek B 

31 b lauwgr i js 

25 d ikwand ig : Brunst ing 37 

23 ruwwand ig : Niederbieber 104 

55 d ikwand ig : Brunst ing 37 

Locatie lila: 

38 d ikwand ig : do l iumrand 

42 ruwwand ig : Brunst ing 22B 

41 ruwwand ig : Brunst ing 22B 

35 ruwwand ig : Niederbieber 89 

Locatie IV: 

104 g ladwand ig : Hofheim 50/51 

Locatie V: 

123 g ladwand ig : Stuart 129 

116 ruwwand ig : Brunst ing type 4 

121 rood Niederbieber 89 

7 ruwwand ig : Niederbieber 89 

6 Terra sigi l lata: Drachendorff 37 met begin van graf i t to 

Locatie VII: 

200 geverfd, techniek B, Stuart 2 

201 ruwwand ig : kan, Niederbieber 98 

202 ruwwand ig : kan, Niederbieber 96 

Locatie VIII: 

203 g ladwand ig : kruikamfoor, Niederbieber 75 

204 ruwwand ig : kan met dekselgeul 

205 ruwwand ig : kan 

206 rood aardewerk: oor f ragment van kru ikamfoor 

met puntjesversier ing 

207 rood aardewerk: rand van do l ium 

LOCATIE UIA 

V 

t. 

\ 

k̂  

1 ^ 

V p ^ 201 

f 
LOCATIE VIII 

?. 
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Afb. 3 Segment maalsteen gevonden in 1981 Afb. 4 Segment maalsteen gevonden in 1986 

X. V 
V 

X 

5cm 

Afb. 5 Terra Nigra kom en f ragment kruikje van pi jpaarde 
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Afb. 6 Fragment dagrapport aanleg Rijn-Schiekanaal 22 juni 1912 

dZ-

Afb. 7 Uitsneden uit de bestekstekeningen aanleg Rijn-Schiekanaal 1912 
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S\ 7' ïï 

rœ 

LOCATIE VII 

LOCATIE VIII 

Afb. 8 Inheems aardewerk Kleine Cronesteynse Polder. 
Locatie VII, 208 t/m 214 inheems-Romeins Aardewerk, 215 Late Ijzertijd 
Locatie VIII, 216 t/m 219 inheems Romeins aardewerk, 220 Late Ijzertijd, 221 inheems aardewerk 
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Noten 

(1) B. Klooster en M.D. de Weerd, "Roomburgerpolder 1984: een 
onderzoek in de Vicus van Matilo" in: BODEMONDERZOEK IN 
LEIDEN, JAARVERSLAG 1984, Leiden 1985, 43 (overzichtsar
tikel). 

B. Klooster, "Roomburgerpolder 1985: vervolg van een onder
zoek in de Vicus van Matilo" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, 
ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1985, Leiden 1986, 63. 
B. Klooster, "Roomburgerpolder 1986: vervolg van het onder
zoek in de Vicus van Matilo" in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, 
ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1986, Leiden 1987. 

(2) J.E. Bogaers in: NIEUWSBULLETIN VAN DE KNOB, 1962, kol. 
191-195. 

(3) J. van der Klei, "Profiel van de gracht van Corbulo bij 
Leiden" in: WESTERHEEM 13, 1964, 95-102. 

(4) Een woord van dank aan de heer ing. W. de Boer, Plv. Hoofd 
Vaarwegen, district Rijngeest van de Prov. Zuid-Holland die 
zijn vrije tijd besteedde aan het doorzoeken van de dagrap
porten. 

(5) Vondstarchief R.M.O. Leiden H 1913/3,1 en 3,2. 
Aanteekening Dr. J.H. Holwerda in het jaar 1912. 
By het graven van het Nieuwe kanaal werd even ten noorden 
van de buitenplaats Cronesteyn onder Zoeterwoude aan den 
oever van de veel kleinere reeds bestaande vaart een be-
langryke vondst gedaan, die ons helaas te laat bekend werd. 
Volgens de vinders waren daar de overblyfseien van een hou
ten schuit en daarin een aantal stukken tweede-eeuwsch Ro-
meinsch aardewerk. Deze vondst moet dus reeds in de Romein-
sche tyd aanwezig zijn geweest, mogelyk als verbinding van 
Ryn en Maas (een deel van Corbulo's gracht?). De voorwerpen 
waren het eigendom van den heer de Jong v. Rodenburg te 
Tricht, die er ons eenige van afstond. 

(6) Vondstarchief R.M.O. Leiden H 1954/9 nr. 25. 
(7) Vondstarchief R.M.O. Leiden 1959 map Zuid-Holland. 
(8) Persoonlijke mededeling Hr. de Boer, zie ook noot 4. 
(9) Zie ook E. van der Most, "Een vondst uit de Late Ijzertijd 

in de Cronesteynse Polder bij Leiden" in: WESTERHEEM XXXV, 
1986, 182-183. 

Afbeeldingen: 
afb. 1 foto Aerocarto 1948 

tekeningen A. Meyknecht-van den Berg en J. Nederlof 
foto H. Suurmond-van Leeuwen 
foto W. Benning, Directie Civiele Werken Leiden 
foto P.J. Bomhof, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
tekening J. Nederlof 
tekeningen Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 
tekening J. Nederlof 

afb. 2 
afb. 3 
afb. 4 
afb . 5 
afb. 6 
afb. 7 
afb . 8 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Stadswerf 
Willem Barentszstraat 12 
Leiden 
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Relief Romeinse Legioenen in strijd met Germanen 
Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin 
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ROOMBURGERPOLDER 1986. 

VERVOLG VAN HET ONDERZOEK IN DE VICUS VAN MATILO 

B. Klooster 

In oktober 1986 heeft het IPP het verkennend onderzoek in de Vicus 
van Matilo afgesloten met een campagne op het terrein van het die
renasiel (kadastrale aanduiding gemeente Leiden, sectie T, perceel 
nr. 291). Aangelegd is een viertal putten (afb. 1). Het onderzoek 
werd wederom mogelijk gemaakt door een subsidie van het Provinciaal 
Bestuur van Zuid-Holland en van de gemeente Leiden, Directie Civiele 
Werken. 

Afb. 1 Leiden: Room- of Meerburgerpolder. 
Ligging (gearceerde percelen) van het archeologisch monument 'Matilo' en omgeving. 
De nummers op de percelen zijn die van de kadastrale aanduiding (sectie T). 
Inzet: werkputten 70-73 (1986) op perceel 291. Schaal 1:500 
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De door importaardewerk in de Romeinse tijd te dateren grondsporen 
in dit deel van de site zijn door greppels en afkleiïngen in de Mid
deleeuwen dermate vergraven dat zij geen samenhangend beeld opleve
ren (afb. 2). In dit verband is geen verklaring te geven voor een 
zuidwest-noordoost georiënteerd, over een lengte van ca. 5,7 m te 
vervolgen grondspoor in werkput 72. Dit bestond uit een reeks van 
ca. 1 m brede, rechthoekige, afwisselend kleiïge en meer humeuze 
vakken en werd aan de zuidoostzijde begrensd door een humeus bandje. 
Goed bewaard gebleven was - onder het tot grote diepte verstoorde 
pakket - de basis van wellicht een met houten palen beschoeide aar
den dam, een weg? Deze is in twee werkputten aangetroffen, verloopt 
noord-zuid en is wellicht georiënteerd op het castellum Matilo 
(afb. 3). 

In de opbouw van de dam zijn twee fasen te onderscheiden: 

1 in de eerste fase is grond opgebracht en is aan de westzijde 
daarvan een reeks palen, meestal schuin (van de dam af), in de 
grond geslagen, blijkbaar om de zijwaartse druk van het damli-
chaam op te vangen; 

Afb. 2 Werkput 73, gezien vanuit het zuidwesten 
Vlak 1 is door een T-vormige middeleeuwse greppel sterk vergraven 
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2 op ca. 4 m ten westen van deze dam en hieraan parallel is een 
tweede rij palen aangebracht. De palen staan dichter op elkaar 
en zijn wederom meestal schuin ingeslagen, blijkbaar om de sta
biliteit van de dam te vergroten. Westelijk langs deze dam is 
een ca. 1 m brede en 0.60 m diepe greppel gegraven. Het nu opge
worpen damlichaam is ca. 0.40 m hoog bewaard gebleven, tussen 
-1.10 en -0.70 m N.A.P. 

De opgraving werd uitgevoerd door M. Catz, H.J. Helmer, L. Hofman, 
drs. R.A. Hulst, B. Klooster, drs. A. Koelman. M.C. Laurens, 
R. Leenheer, H.C. van Ramshorst en M. Tel. 
B. Klooster was belast met de dagelijkse en wetenschappelijke lei
ding te velde. De technische leiding berustte bij H.C. van Rams-
horst, IPP. 

Afb. 3 In het noordelijk lengteprofiel van werkpunt 73 
tekent zich de basis af van een opgeworpen dam, 
verstevigd met o.a. schuin ingeslagen palen 

1 

Y 

J*' 

121 



Afbeeldingen 

afb. 1 inzet: tekening I.P.P. (B. Brouwensteyn) 
afb. 2 en 3 foto I.P.P. (F. Gijbels) 

Drs. B. Klooster 
A.E. van Giffen Instituut voor 
Prae- en Protohistorie 
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1012 WP Amsterdam 
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medewerking werd verleend door: 

De personeelsleden van Aannemingsbedrijf: 
Fa. H. en B. Beljon, Zoeterwoude 
J.J. Boers b.v., Hazerswoude 
H. de Bolster b.v., Leiden i.h.b. P.J.M. Weenink 
Van Eijk Sloopwerken b.v., Leiden 
Granneman b.v., Stompwijk 
Du Prie b.v., Leiden 
PI. Roos b.v., Abbenes i.h.b. A. Briaire en J.M. Verwijs 
Gebr. Schouls b.v., Leiden 
Veldhuyzen, Bakker en v.d. Klok b.v., Hoorn 
Vermeer Grond en Wegen b.v., Hoofddorp i.h.b. H. Kwint 

Architektenbureau Taco W. Mulder 
Koninklijk Nederlands Legermuseum Delft 

Directie Bouw- en Woningtoezicht i.h.b. T. Rasser 
Directie Civiele Werken Leiden: 
hoofdafdeling Bestratingen i.h.b. A. Hofman en medewerkers, 
W.A.M. Weenink; 
hoofdafdeling Landmeten i.h.b. C. Wilharm; 
hoofdafdeling Nieuwbouw Bruggen i.h.b. J.L. Bruin, B.C.Th.P. Dingjan 
en ing. P.A. Koers; 
hoofdafdeling Wegen en Rioleringen i.h.b. P. Oostveen, B.H.A. Smits, 
J.P. Vis en de praktikant E. Schenk 
Directie Groen Leiden i.h.b. C. Jochemsen en H.Z. Kühn 
Directie Interne Zaken Leiden, de medewerksters van de Afdeling 
Tekstverwerking Stadsbouwhuis 
Directie Stadsvernieuwing Leiden i.h.b. L.F. Meijer en 
E.J. Veldhuyzen 

J. Boogerd, Leiden 
L.A. den Hollander, Leiden 
Mevrouw I. Maschkow, Leiden 
D. de Nobel, Leiden 
R. Schoonderwoerd den Bezemer, Leiden 

Naast alle hierboven met name genoemde personen en instellingen, is 
dank verschuldigd aan de vele anderen die door hun medewerking heb
ben bijgedragen tot het archeologisch onderzoek. 
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