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1.  Inleiding

1.1 Waarom een onderzoeksagenda?
Het archeologisch bodemarchief in Leiden is omvangrijk en zeer divers. Het Leidse 

grondgebied bevat niet alleen veel resten uit de tijd waarin de middeleeuwse stad ontstaan 

en gegroeid is. Ook in de eeuwen die voorafgingen aan het ontstaan van de stad is 

deze regio bewoond geweest en zijn allerlei sporen van menselijk handelen in de grond 

terechtgekomen. De gemeente heeft de taak om de resten uit het verleden zo goed mogelijk 

te beschermen en het verhaal van de stad te vertellen. 

1.1.1 Archeologisch onderzoek effectief en efficiënt
Voortvloeiend uit de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg houdt de gemeente 

in alle plannen op het gebied van ruimtelijke ordening rekening met eventuele archeologische 

waardevolle resten in de bodem. Daarnaast heeft deze nieuwe wet vergaande gevolgen voor 

de uitvoering van archeologisch onderzoek. 

Het doen van opgravingen is sinds enkele jaren in handen gegeven van de markt. Dat wil 

zeggen dat opgravingen in toenemende mate worden gedaan door archeologische bedrijven 

van buiten de stad. Helaas is bij deze bedrijven in veel gevallen slechts een beperkte kennis 

aanwezig van het archeologisch erfgoed van Leiden. De gemeentelijke unit Monumenten & 

Archeologie heeft deze lokale kennis wél in huis. 

De unit is daarmee de aangewezen instelling om sturing te geven aan het archeologisch 

onderzoek in Leiden. Een middel hiervoor is een archeologische onderzoeksagenda. In 

deze ‘agenda’ staan vraagstellingen opgesteld, die de manier van archeologisch onderzoek 

bepalen. De archeologische onderzoeksagenda kan dus in de toekomst een sturende rol 

spelen bij de praktische uitvoering van het onderzoek. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en 

meer efficiëntie.

Ondanks de toegenomen inspanningen is het een illusie elk overblijfsel uit het verleden te 

onderzoeken of te beschermen. Het moge duidelijk zijn dat niet elke vierkante meter van 

de Leidse bodem ontzien kan worden, ook niet als daar mogelijk sporen uit het verleden in 

aanwezig zijn. Daarnaast is niet alles uit het verleden van gelijk belang en is het niet nodig 

alles op dezelfde wijze te bewaren. Daarom zullen er keuzes moeten worden gemaakt over 

wat wel en wat niet moet worden onderzocht. We trachten hierin een verantwoorde balans 

te vinden tussen enerzijds de wetenschappelijke en cultuurhistorische belangen en anderzijds 

de maatschappelijke en organisatorische uitvoerbaarheid. Deze keuzes moeten echter wel 

bewust gemaakt worden en gebaseerd zijn op recente inzichten. Een onderzoeksagenda kan 

ons helpen deze keuzes te maken. Door aan te geven wat we belangrijk vinden, kunnen we 

prioriteiten aangeven binnen het archeologisch bodemarchief. De onderzoeksagenda is op 

deze manier een selectie-instrument. 

1.1.2 Het verhaal van de stad
De onderzoeksagenda gaat niet alleen over wetenschappelijke archeologische vraagstukken. 

Ook de publiekstaak van de gemeente speelt een belangrijke rol, met name waar het de 

ontwikkeling van de historische stad Leiden betreft. Archeologisch onderzoek maakt het 

mogelijk het verhaal van het verleden van de stad te vertellen (afb.1).

Met de marktwerking die is ontstaan in de archeologie ontstaat echter een verbrokkeling 

van kennis. Het gemeentelijk archeologisch centrum heeft hierin een unieke rol: alleen 

hier kan – uit alle losse onderzoeken door diverse partijen – een samenhangend verhaal 

(synthese) worden opgesteld. Een integrale aanpak is daarbij van belang; archiefonderzoek, 

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek vullen elkaar aan. Alle onderzoeken gezamenlijk 

leveren uiteindelijk een beter verhaal van de historische stad. 

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden eerst de uitgangspunten van de Leidse onderzoeksagenda besproken. 

Ook kunt u hier lezen op welke manier de onderzoeksagenda in praktijk wordt gebracht. 

Ter onderbouwing van de onderzoeksagenda wordt in hoofdstuk 3 kort de samenstelling van 

het Leidse bodemarchief beschreven. In een chronologisch overzicht wordt hier weergegeven 

uit welke tijdvakken archeologische resten aanwezig zijn en wat daarvan nog in de bodem 
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zit. De onderzoeksagenda zelf wordt in hoofdstuk 4 besproken. De onderzoeksagenda is 

opgedeeld in verschillende tijdvakken. Per periode is allereerst aangegeven waar en hoe 

in het verleden al archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Daarna passeren in het kort de 

vraagstukken en kennislacunes, die op nationaal en provinciaal niveau voor deze periodes 

zijn geformuleerd, de revue. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de specifiek Leidse 

vraagstukken en kennislacunes waar archeologisch onderzoek een nuttige bijdrage kan 

leveren. 

1.3 Dankwoord
Aan de totstandkoming van deze onderzoeksagenda hebben meerdere mensen meegewerkt. 

In het bijzonder bedanken wij voor hun bijdrage: prof. dr. D.E.H. de Boer (Rijksuniversiteit 

Groningen), prof. dr. R.C.J. van Maanen (Universiteit Leiden), prof. dr. G. Maat MD PhD 

(Barge’s Anthropological Dept. of Anatomy, Leiden University Medical Center LUMC), 

drs. C.W. Koot (Universiteit van Amsterdam/ AAC projectenbureau) en de leden van de 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek. 

2. Uitgangspunten en praktische gevolgen van de onderzoeksagenda

2.1 Uitgangspunten bij het opstellen van de onderzoeksagenda 
2.1.1 Geografische reikwijdte van de onderzoeksagenda
Archeologie houdt geen rekening met de hedendaagse gemeentelijke grenzen. Resten die in 

Leiden aanwezig zijn, lopen vaak door in de buurtgemeentes of hebben zelfs een regionaal 

karakter. Dit geldt niet alleen voor de prestedelijke periodes, maar ook voor de periode 

waarin Leiden als stad herkenbaar was. Buiten de grenzen van de stad bevonden zich de 

stadsheerlijkheden, die in de loop der eeuwen gedeeltelijk bij de stad werden getrokken, 

maar ook nog gedeeltelijk in de omliggende gemeentes liggen. De grenzen van de huidige 

gemeente zijn - waar het archeologie betreft - dan ook vrij arbitrair, maar vormen wel het 

geografisch kader waarbinnen de onderzoeksagenda fungeert.

2.1.2 Aansluiting bij nationale en provinciale onderzoekskaders 
Zowel op landelijk als provinciaal niveau zijn de afgelopen jaren onderzoekskaders ontwikkeld 

ter ondersteuning van de archeologische monumentenzorg op allerlei niveaus. Met de Leidse 

onderzoeksagenda willen we dan ook aansluiten bij zowel de Nationale als de Provinciale 

Onderzoeksagenda Archeologie (hierna te noemen NOaA en POA). Deze agenda’s zorgen 

ervoor dat archeologische resten, die de gemeentegrenzen overschrijden, behandeld worden 

op het juiste niveau. Veel thema’s uit de NOaA en POA zijn ook voor de gemeente Leiden van 

toepassing. In andere gevallen behoeven deze agenda’s een nadere invulling en detaillering. 

In deze onderzoeksagenda is aangegeven in hoeverre kan worden aangesloten op de NOaA 

en POA en zijn daarnaast vooral de Leidse vraagstukken nader belicht. 

2.1.3 De wetenschappelijke en publieke reikwijdte van het gemeentelijk 
archeologisch onderzoek
Een belangrijk doel van het gemeentelijk archeologisch onderzoek is het in beeld brengen 

van het verleden van de stad. Dit doen we niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt, maar 

juist ook vanuit de publiekstaak die de gemeente heeft. Immers, kennisoverdracht over het 

verleden van de stad, door middel van publieksboeken, tentoonstellingen en educatieve 

projecten, is een van de doelstellingen van de Nota Cultureel Erfgoed en verhoogt het 

draagvlak van erfgoed onder de bevolking (afb. 2). Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor de 

manier waarop we archeologisch onderzoek uitvoeren. 

Afb. 1. Rondleidingen en open dagen op opgravingen worden altijd druk bezocht. Tientallen 

mensen bezoeken vaak wekelijks de opgravingen en nemen een kijkje in wat de Leidenaar van 

vroeger in de bodem heeft achtergelaten. 

Afb. 2. Tijdens en na afloop van archeologisch onderzoek worden de inwoners van Leiden 

geïnformeerd over de resultaten van de opgravingen. Dit doen we onder andere door het maken 

van tentoonstellingen in het Archeologisch Centrum, door het schrijven van publieksboeken, maar 

ook door het organiseren van educatieve projecten voor basisscholen.
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Voor de periode waarin Leiden als politieke, bestuurlijke en ruimtelijke entiteit herkenbaar 

was – vanaf de late middeleeuwen - concentreren we ons op deze eenheid en leggen we de 

nadruk op de Leidse onderzoeksthema’s. De stadsheerlijkheden die rondom de stad lagen, 

hebben een meer regionaal karakter, maar krijgen vanwege de samenhang met de stad als 

bestuurlijke eenheid eveneens ruime aandacht. Voor de periodes hiervoor, de prehistorie, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, is sprake van vragen die de gemeentegrenzen 

overschrijden en sluiten we in hogere mate aan op de nationale en provinciale 

onderzoeksagenda’s. 

2.1.4 De wisselwerking tussen archeologisch, historisch en bouwhistorisch 
onderzoek
De Leidse onderzoeksagenda is vraag-/ probleemgericht. Dit wil zeggen dat we met het 

gebruik van de onderzoeksagenda bestaande kennislacunes op willen vullen of bestaande 

hypotheses willen toetsen. 

Archeologisch onderzoek is ook voor de historische periodes van belang. Voor de vroeg-

stedelijke fase van de stad wordt in de NOaA gepleit voor interdisciplinair onderzoek, waarbij 

de archeologie zich vooral moet richten op de ruimtelijke en topografische elementen en 

de materiële cultuur. Daarnaast is de rol van archeologisch onderzoek het voornaamst in die 

gevallen waar weinig andere bronnen (zoals archieven, kaarten en schilderijen) beschikbaar 

zijn.1 Wanneer we aan het einde van de middeleeuwen in een periode komen waar 

aanzienlijke archieven beschikbaar zijn, wordt de bijdrage van archeologie anders, maar niet 

noodzakelijk minder belangrijk. Feit is dat archeologisch onderzoek ook voor die periodes 

doorgaans veel informatie oplevert over allerlei aspecten van het dagelijks leven, die niet in de 

historische bronnen terechtkomen. Juist omdat het geschreven historisch archief van Leiden 

zo rijk en goed ontsloten is2, kan door de vergelijking en het combineren van historische en 

archeologische gegevens het beeld van het dagelijkse leven in de historische stad soms tot in 

detail worden ingekleurd. Daarnaast is het altijd mogelijk dat door archeologisch onderzoek 

historische hypotheses worden getoetst op bruikbaarheid.3 Ten slotte levert archeologisch 

onderzoek een enorme hoeveelheid gegevens op die vanwege haar omvang uitermate 

geschikt is voor statistische analyses.

 

De integrale aanpak van onderzoek van de unit Monumenten & Archeologie in Leiden 

bestaat onder andere uit de samenwerking tussen archeologie en bouwhistorie (afb. 3). Wat 

de archeoloog onder de grond analyseert, wordt door de bouwhistoricus boven de grond 

onderzocht. Een groot deel van het onderzoeksveld komt dus overeen. Om die reden zijn in 

deze onderzoeksagenda verbanden gelegd met de vragen die vanuit de bouwhistorie aan het 

boven- en ondergrondse bouwarchief worden gesteld.

2.1.5 Stand van onderzoek
De afgelopen dertig jaar is in Leiden veel archeologisch onderzoek uitgevoerd.4 Dit heeft een 

grote hoeveelheid aan informatie opgeleverd over het verleden van de stad. De afgelopen 

vijf jaar is een groot aantal van deze oude opgravingen uitgewerkt tot een basisrapportage. 

De meeste onderzoeken uit de jaren 1993-heden zijn inmiddels gepubliceerd in de reeksen 

Bodemschatten & Bouwgeheimen en Bodemonderzoek in Leiden. Ook de Archeologische 

Begeleidingscommissie voerde in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw in Leiden in een 

aantal gevallen een breed en interdisciplinair onderzoek uit.5 

De onderzoeksvragen voor met name de historische periodes zijn vaak dermate complex dat 

we de resultaten van verschillende opgravingen met elkaar moeten vergelijken om tot een 

samenhangend beeld te komen. Helaas is dit nog lang niet altijd mogelijk, omdat niet al het 

onderzoek tot het juiste niveau is uitgewerkt. De nadere invulling van deze onderwerpen zal 

in de komende jaren moeten gebeuren en vergt een verdere uitwerking van oud onderzoek 

tot het niveau van het verhaal van de stad. In de onderzoeksagenda is ten aanzien van deze 

thema’s volstaan met het opsommen van de onderzoeksmogelijkheden.

2.2 De onderzoeksagenda in de praktijk 
De vragen uit de Leidse onderzoeksagenda worden op verschillende manieren verwerkt in de 

dagelijkse praktijk van het archeologisch werk.

1.   De onderzoeksagenda wordt een sturend element bij het uitvoeren van het   

      onderzoek: de thema’s worden als voorwaarde gesteld in programma’s van eisen van   

      nieuwe onderzoeken.

2.   De onderzoeksagenda gaat fungeren als selectie-instrument.

De voorwaarden (wettelijke verplichtingen) voor particulieren worden met de 

onderzoeksagenda niet strenger, wel transparanter en gerichter. Er kan effectiever en 

efficiënter onderzoek gedaan worden.

2.2.1 De onderzoeksagenda als sturend element in de programma’s van eisen
 1. De onderzoeksagenda wordt als onderbouwing gebruikt bij toekomstig archeologisch   

 onderzoek. Opgravingen leveren op deze manier betekenisvolle resultaten op. We streven  

 naar een verhaal over de stad, niet naar individuele siterapporten. Hiermee verhogen we  

 de kwaliteit van het onderzoek en komen we uiteindelijk tot een beter verhaal.

 2. Voor de historische periodes geldt dat onderzoek altijd interdisciplinair moet zijn.

 Een grote nadruk wordt gelegd op historisch bureauonderzoek voorafgaand aan de   

 opgraving. Het doel hiervan is zo vroeg mogelijk de gaten in de kennis op te sporen en  

1  NOaA, hoofdstuk 16 versie 1.0, 
door E. Bult, A. Carmiggelt, P. 
van Dam, M. Dijkstra & D. Hal-
lewas.

2  De historische archieven wor-
den beheerd in het Regionaal 
Archief Leiden, het archief van 
het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en het Archief Zuid-
Holland.

3  Verhaeghe 1990; Hessing & 
Sueur 2004, 26. 

4  Gedurende de laatste 30 jaar 
zijn ca. 150 onderzoeken uitge-
voerd en werden meer dan 300 
vondsten en/ of archeologische 
waarnemingen gedaan (Hessing 
& Sueur 2004, 3).

5  Een mooi voorbeeld hiervan 
is het onderzoek naar het St. 
Agnesconvent dat gepubliceerd 
is in Bodemonderzoek in Leiden 
1984.

Afb. 3. Het maaiveld is slechts een 

kunstmatige grens tussen het werkgebied 

van de bouwhistoricus en de archeoloog. 

Tegenwoordig werken archeologen en 

bouwhistorici daarom samen zodat alle 

informatie – boven en onder de grond - in 

samenhang wordt beschreven.
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 het onderzoek vervolgens zo gericht mogelijk uit te voeren, waarbij diverse disciplines   

 (archeologie, bouwhistorie en archiefonderzoek) worden betrokken. Deze werkwijze   

 ijkt duurder, maar is het niet altijd: een goede voorbereiding levert vaak scherpere   

 doelstellingen op waardoor gerichter (en daardoor goedkoper) onderzoek kan worden   

 uitgevoerd. 

3.  In de toekomst wordt elk onderzoek uitgewerkt tot een niveau waarop nieuwe 

onderzoeksvragen ontstaan. Archeologisch onderzoek geeft in eerste instantie 

antwoorden op vragen, maar genereert ook nieuwe vragen die kunnen bijdragen aan de 

onderzoeksagenda.

2.2.2 De onderzoeksagenda als selectie-instrument
De onderzoeksagenda gaat niet alleen inhoudelijk sturing geven aan het onderzoek, maar 

wordt ook gebruikt als selectie-instrument. Dit uit zich op verschillende manieren.

Allereerst bepaalt de onderzoeksagenda indirect de omvang van het onderzoek. De 

afgelopen jaren zijn veel kleine opgravingen of waarnemingen verricht. Deze activiteiten 

hebben geleid tot een grote hoeveelheid informatie van tot nog toe relatief weinig waarde: 

de informatie uit deze kleine kijkgaatjes ‘zweeft’ als het ware, omdat het nergens mee in 

verband kan worden gebracht. Gebleken is, dat het onderzoeken van grotere oppervlaktes 

vaak wel betekenisvolle gegevens oplevert. Daarom is in de bestemmingsplannen een 

minimaal aantal vierkante meters opgenomen waarbinnen er geen archeologisch onderzoek 

hoeft worden uitgevoerd. Door de geringe trefkans en de meestal zeer lage informatiewaarde 

van kleine opgravingen is ervoor gekozen om de burger hiervoor niet te laten betalen. Het 

minimaal aantal vierkante meters is gerelateerd aan de archeologische verwachting en de 

trefkans die voor een bepaald gebied bestaat. 

Uitzonderingen op deze regel willen we echter wel maken. Uit wetenschappelijk oogpunt 

kunnen kleine kijkgaatjes in de grond in sommige gevallen wel degelijk informatie opleveren. 

Een goed voorbeeld van zo’n geval staat in paragraaf 4.5 (vragen omtrent de stadsmuur). 

Voor het beantwoorden van deze vragen is een korte waarneming in een rioleringssleuf vaak 

voldoende (afb. 4). Dergelijke waarnemingen kunnen worden uitgevoerd door de gemeente 

in samenwerking met amateurarcheologen. 

Het gebruik van de onderzoeksagenda als selectie-instrument komt ook tot uiting in het feit 

dat keuzes worden gemaakt in de onderzoeksmethodiek. In het geval dat een vindplaats, 

hoe gaaf en compleet ook, weinig toegevoegde informatie kan bieden voor de kennis van 

de stad, kunnen we ervoor kiezen om deze niet of in slechts beperkte mate te onderzoeken. 

Van sommige vindplaatsen graven we bijvoorbeeld niet alles op, maar gaan we gericht op 

zoek naar bepaalde gegevens. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is wel het onderzoek 

in de 17e-eeuwse uitleggebieden van de stad (zie paragraaf 4.6). In deze gebieden willen 

we weten hoe de ruimte indertijd is ingericht. Hiertoe leggen we grote oppervlakken bloot 

en documenteren deze op een globaal overzichtsniveau met aandacht voor de datering 

van de verschillende huizen. Niet elk spoor wordt in evenveel detail onderzocht, omdat dat 

vaak niets toevoegt aan onze kennis. Wel willen we in deze gebieden graag de gesloten 

vondstcomplexen (de beerputten, afvalkuilen, ophogingslagen en grachtvullingen) in detail 

onderzoeken, omdat deze juist weer wel een belangrijke informatiebron vormen.

Er zijn momenteel nog veel beperkingen aan het gebruik van de onderzoeksagenda als 

selectie-instrument. Van veel vindplaatsen is het namelijk (nog) niet mogelijk de afweging 

te maken tussen behouden of niet. Ondanks het feit dat veel plaatsen al gedeeltelijk 

zijn onderzocht, blijkt dat dit onderzoek nog onvoldoende is uitgewerkt om te kunnen 

beoordelen wat we al weten en wat we in de toekomst nog willen onderzoeken. Tot het 

moment dat dit inzicht er is, blijven veel vindplaatsen van belang en zal een vorm van 

archeologisch onderzoek noodzakelijk blijven. 

2.3 Evaluatie en terugkoppeling
2.3.1 Samenhang tussen onderzoeksagenda en archeologische waardenkaart
De archeologische onderzoeksagenda sluit als instrument aan op de archeologische waarden- 

en verwachtingenkaart (zie bijlage 1). Om voor iedereen duidelijk te maken op welke plekken 

in de stad archeologische resten te verwachten zijn, is een gedetailleerde archeologische 

waardenkaart van de gemeente Leiden gemaakt. Deze kaart wordt sinds 2005 toegepast en 

vastgesteld als onderlegger bij ieder nieuw bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is de 

bescherming van het bodemarchief geregeld door middel van de aanlegvergunning (conform 

landelijke wetgeving). 

Archeologisch onderzoek kan ertoe leiden dat de archeologische verwachting voor delen 

van de gemeente verandert. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat we door het onderzoek 

naar de geologische en geomorfologische ondergrond van Leiden beter inzicht krijgen in 

de bewoonbare en onbewoonbare plaatsen in het landschap. Op basis van die kennis kan 

worden voorspeld waar wel en waar geen vindplaatsen te verwachten zijn. Deze kennis 

wordt regelmatig verwerkt in de archeologische waardenkaart en kan gebruikt worden bij de 

uitvoer van het archeologiebeleid.

2.3.2 Evaluatie
De onderzoeksagenda wordt na vijf jaar geëvalueerd. Heeft het onderzoek geleid tot nieuwe 

inzichten? Indien niet, waar ligt dit aan? Is bovenstaande implementatie werkbaar of moeten 

we dit veranderen? 

Waar nodig en mogelijk zal de onderzoeksagenda worden bijgewerkt met nieuwe 

onderzoeksvragen.

Afb. 4. Bij werkzaamheden in 

de Vestestraat is op meerdere 

plaatsen de stadsmuur 

aangetroffen.
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3. Overzicht van het bodemarchief van Leiden
De oudste sporen van bewoning op het Leidse grondgebied stammen uit de prehistorie. 

Op de uitloper van de strandwal waar ook Pomona op ligt, is onlangs een vindplaats uit 

de late steentijd (2800-2000 v.Chr.) gevonden (afb. 5). In de overige delen van het Leidse 

grondgebied liggen de geologische niveaus behorende bij deze periode doorgaans diep onder 

het maaiveld of zijn verspoeld bij de afzetting van latere sedimenten. Als gevolg hiervan is de 

kans klein dat bij bouwwerkzaamheden vindplaatsen uit deze periode worden aangetroffen 

of verstoord. In de aangrenzende gemeentes liggen dergelijke vindplaatsen meer aan het 

oppervlak; daar zijn representatieve voorbeelden bekend van nederzettingen uit de steentijd.

Vindplaatsen uit de bronstijd tot en met de vroege ijzertijd (2000-500 v.Chr.) ontbreken 

in Leiden. Bewoningssporen uit deze periode liggen in de regel op de hoger gelegen 

strandwallen, maar ook in het veen. Deze laatste sedimenten liggen inmiddels zeer diep 

onder het huidige maaiveld of zijn verspoeld bij de afzetting van latere sedimenten. De kans 

dat vindplaatsen uit deze periode bij bouwwerkzaamheden worden aangetroffen of verstoord 

is dan ook klein. 

De oudste vindplaatsen met een samenhangende archeologische context stammen uit 

de midden-ijzertijd (500-250 v.Chr.). Op basis van het onderzoek in onder andere de 

Stevenshofjespolder en de Bosch- en Gasthuispolder is een beeld verkregen van verspreid 

liggende boerenerven op smalle kreekruggen. Het begin van de bewoning wordt gedateerd 

rond 400 voor Chr. en loopt met onderbrekingen door tot in de 3e eeuw na het begin van 

onze jaartelling.6 In de (voormalige) polders ten zuiden van de stad is waarschijnlijk sprake 

geweest van een relatief hoge concentratie van nederzettingsterreinen op de landschappelijk 

gunstige plaatsen. Tot voor kort werd er van uitgegaan dat de bewoning zich wat verder 

van de stroomgordel van de Rijn afspeelde, omdat de directe omgeving van de Rijn als 

gevolg van de fluctuaties in de waterstand in die periode te kwetsbaar was voor permanente 

bewoningsmogelijkheden. De recente vondst van sporen en scherven uit de midden-

ijzertijd op het voormalig Van Gend & Loosterrein aan de Haagweg lijkt met deze theorie in 

tegenspraak te zijn.7 Opvallend is dat ten noorden van de Rijn tot nu toe in Leiden nog vrij 

weinig vindplaatsen uit de ijzertijd zijn aangetroffen.

De meeste vondsten uit deze periode zijn gedaan bij toevallige waarnemingen en 

begeleidingen. In 1996 kon een van de vindplaatsen in de Stevenshofjespolder iets 

systematischer worden onderzocht.8 Onlangs is een vindplaats op het voormalig Van Gend & 

Loosterrein aan de Haagweg opgegraven. Overige vondsten uit deze periode zijn bekend uit 

de Oostvlietpolder, de Cruquiuslaan en de Merenwijk.

In de Romeinse tijd kreeg de omgeving van Leiden bovenlokale betekenis. Het castellum 

in Roomburg (Matilo) gelegen aan de monding van een kanaal (kanaal van Corbulo) dat de 

Rijn met de Maas verbond, was een belangrijk steunpunt van de Romeinse grensverdediging. 

Het castellumterrein zelf ligt onder het huidige tuinbouwgebied aan de Besjeslaan en is 

een archeologisch rijksmonument. Het grootste deel van het kampdorp (vicus) aan de 

zuidwestkant van het eigenlijke fort heeft ernstig te lijden gehad van het gebruik van 

het terrein na de Romeinse tijd. De resten van de vicus zijn daar in de loop der tijd deels 

opgegraven.9 Ten noorden van het kanaal van Corbulo zijn grote delen van de vicus en 

het bijbehorende Romeinse grafveld ongezien verdwenen bij de bouw van de Meerburg-

Rivierenwijk.10 Vooral in de resterende groenzones ten noorden van het archeologisch 

monument kunnen nog resten van het kanaal, de vicus en het grafveld aanwezig zijn. De 

delen van de vicus in de oeverzone van het kanaal van Corbulo, direct naast het castellum 

zelf, zijn waarschijnlijk nog redelijk intact in de ondergrond aanwezig en vallen grotendeels 

onder de bescherming van het rijksmonument. Het terrein dat momenteel wordt aangeduid 

met de naam ‘Hettingaterrein’ is momenteel door de Rijksdienst voor Archeologie 

Cultuurlandschap & Monumenten in behandeling om bij het archeologisch rijksmonument te 

worden betrokken. 

Langs het kanaal van Corbulo zijn meerdere vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend in de 

Oostvlietpolder11 en de Cronesteynse polder (afb. 7). Het gaat in deze gevallen waarschijnlijk 

om inheemse boerennederzettingen, die langs het kanaal van Corbulo liggen. 

Ook in de Leidse binnenstad zijn vondsten gedaan uit de Romeinse tijd. Langs de Hogewoerd 

zijn bij opgravingen op verschillende plaatsen delen van een nederzetting aangetroffen, die 

waarschijnlijk langs de Romeinse (militaire) limesweg lag.12 Op het voormalig Van Gend & 

Loosterrein aan de Haagweg is eveneens een vindplaats opgegraven uit de Romeinse tijd.13 

De loop van de Romeinse weg over het grondgebied van Leiden is nog een belangrijk punt 

van onderzoek. Een tracé onder de latere dijk onder de Hogewoerd, Breestraat, Noordeinde 

en Haagweg behoort tot de mogelijkheden, al zijn hiervan tot op heden geen sporen 

teruggevonden.14 Andere varianten, waarbij komende vanaf Roomburg de meanderbocht 

van de Rijn wordt afgesneden, zijn eveneens voorstelbaar zoals blijkt uit een recentelijk 

uitgevoerd booronderzoek op het sportcomplex aan de Boshuizerkade. Dit onderzoek bracht 

concentraties grind aan het licht, die een indicatie kunnen zijn voor de Romeinse limesweg.15 

Op de noordelijke oever van de Rijn woonden in de Romeinse tijd ook mensen. Opgravingen 

aan de Cruquiuslaan en ten noorden van de Wassenaarseweg (Pomona)16 laten het contrast 

zien tussen de bewoners aan de andere kant van de limes en die binnen het Romeinse rijk.

Sporen uit de vroege middeleeuwen (400–1050 n.Chr.) zijn op een aantal plaatsen in en 

rondom Leiden gevonden. In Roomburg duiden enkele vondsten op een gebruik van het 

castellumterrein in de vroege middeleeuwen. Waarschijnlijk was deze locatie gedurende 

enkele eeuwen een plaats waar met regelmaat mensen zich voor korte of langere tijd 

vestigden. De resten die deze bewoners hebben achtergelaten liggen vermoedelijk onder 

het archeologisch monument Roomburg. Vanaf de 7e eeuw zijn de vondsten op dit terrein 

groter in aantal. De vondsten en sporen uit deze periode kunnen worden gekoppeld aan de 

Franken, die vanuit het zuiden deze regio binnentrokken. De nederzetting werd in die tijd 

6  Van Heeringen 1983, 153-168; 
Van Heeringen 1992.

7  Molenaar & Pronk 2004; Van 
den Berg & De Kort 2005.

8  Archeologische Kroniek ZH 
1996, 389.

9  Brandenburgh 2006a; Bran-
denburgh & Hessing 2005; Van 
Domburg & Brandenburgh 
2007; Hazenberg 2000; Polak, 
Van Doesburg & Van Kempen 
2004; Kloosterman & Polak 
2009.

10  Zie Bogaers 1962.
11  Van Domburg 2004.
12  Archeologische Kroniek ZH 

1995, 377-378.
13  Molenaar & Pronk 2004; Van 

den Berg & De Kort 2005.
14  In 1981 is in de Breestraat, ter 

hoogte van het stadhuis, een 
opgraving uitgevoerd, het 
zogeheten Gat in de Breestraat. 
Hierbij is de gehele dijk afge-
graven tot op de natuurlijke 
ondergrond en werden geen 
sporen van een Romeinse weg 
aangetroffen (Hallewas in Bo-
demonderzoek in Leiden 1981, 
23 ff).

15  Schiltmans 2004 en 2005.
16  Stronkhorst 2004.

Afb. 5. Op een diepte van ongeveer 2 meter werden in 2006 ploegsporen gevonden. Deze akker 

uit de steentijd hoort bij een nederzetting die waarschijnlijk iets verder naar het noorden, op het 

hogere deel van de strandwal lag. De exacte locatie van deze nederzetting is nog niet bekend (foto: 

Archol bv).

Afb. 6. Dit knuppelpad, gemaakt van 

houten paaltjes, werd gevonden in de 

Stevenshof. Grote delen van dit gebied 

waren in de ijzertijd erg drassig. Het 

pad maakte het de bewoners mogelijk 

om deze natte plaatsen over te steken.
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groter en breidde zich uit naar de noordkant van het kanaal van Corbulo dat in die periode 

opnieuw in gebruik was. Delen van de nederzetting zijn in de afgelopen jaren opgegraven bij 

de bouw van de wijken Roomburg en Meerburg/ Rivierenbuurt.17 Eveneens zijn vondsten uit 

de vroege middeleeuwen bekend uit Leiderdorp, alwaar een nederzetting en een haven zijn 

gevonden.

Op het Waardeiland is een grafvondst gemeld uit de vroege middeleeuwen. Context en 

datering van deze vondst zijn echter onbekend. 

Binnen de singels van Leiden is de Burcht het enige bekende overblijfsel uit de vroege 

middeleeuwen (afb. 8). Een deel van het heuvellichaam van de Burcht is vermoedelijk aan 

het einde van de 9e eeuw opgeworpen tot een ringwalburg.18 In de eeuwen die volgden is 

de huidige heuvel ontstaan, meerdere malen opgehoogd en voorzien van een versterking. 

Andere resten uit de vroege middeleeuwen zijn binnen de singels niet bekend maar deze 

kunnen, gezien het voorkomen van vindplaatsen direct buiten de singels, niet worden 

uitgesloten. 

Ten westen van Leiden zijn eveneens enkele vindplaatsen bekend. Op de strandwal van 

Pomona zijn enkele sporen en aardewerk gevonden uit de periode 8e-12e eeuw. Vlak ten 

westen hiervan is, in de gemeente Oegstgeest, een omvangrijke vindplaats uit de 6e tot 8e 

eeuw aangetroffen, die deels is opgegraven.19

Archeologische resten uit de late middeleeuwen (1050–1500 n.Chr.) zijn in de gemeente 

Leiden in overvloed aanwezig. De meeste resten zijn te vinden in de oude binnenstad van 

Leiden, maar ook daarbuiten zijn meerdere plaatsen aan te wijzen waar archeologische resten 

aanwezig zijn. Denk hierbij aan de vele kastelen die rondom de stad hebben gelegen. 

De vroeg-stedelijke ontwikkeling van Leiden (10e en 11e eeuw) is nog allerminst duidelijk. In 

de 12e eeuw – maar misschien al veel eerder - bestond Leiden uit een grafelijk hof rondom 

een kapel in de huidige Pieterswijk, een dijkdorp ter plaatse van de huidige Breestraat en 

een bewoningskern aan de noordzijde van de Rijn: Maredorp. De resten van deze oudste 

bewoningskernen zijn in de Leidse binnenstad nog in de (diepere) ondergrond aanwezig.20 

Archeologisch onderzoek rondom de Breestraat heeft de laatste jaren meer en meer 

informatie opgeleverd over hoe het dijkdorp uitgroeide tot een dicht bebouwde stad.21 

Ook in en rondom het grafelijk hof vond meerdere malen onderzoek plaats. Doordat deze 

opgravingen en waarnemingen veelal beperkt van omvang waren, bestaan er nog veel 

vragen omtrent de ontstaansgeschiedenis, inrichting en groei van het grafelijk hof en de 

inrichting van de landerijen er omheen.

In de eeuwen die volgden, groeiden de dorpskernen naar elkaar toe en werd de stad 

steeds verder uitgebreid: de oevers van de Rijn werden teruggedrongen met grootschalige 

ontginningen en de stad werd meerdere malen vergroot. Met de stadsuitbreiding in 1386 

bereikte de stad een omvang, die enkele eeuwen stabiel zou blijven. Binnen de stad zien we 

een ontwikkeling in de dichtheid en aard van de bebouwing. In de vroegste fasen van de 

stadsgeschiedenis was vooral sprake van losse (vaak boeren)erven. Deze percelen werden 

langzaamaan volgebouwd tot aaneengesloten bouwblokken met in veel gevallen ook nog 

kleine woningen op de achtererven.22 De uitleggebieden van de stad werden langzaam 

volgebouwd; hier vonden in eerste instantie vooral religieuze instellingen een plaats.

Vanaf de 13e eeuw kreeg Leiden een stadsverdediging met stadspoorten bij de uitvalswegen 

van de stad. Resten hiervan zijn in Leiden op meerdere plaatsen onderzocht en nog in de 

bodem aanwezig.23 

Leiden ontwikkelde zich tot een belangrijke industrie- en nijverheidsstad. Over de ambachten 

en nijverheid is in de bodem veel informatie terug te vinden (afb. 9).24 Hetzelfde geldt voor 

het grote aantal religieuze instellingen – stadskloosters, hofjes, gasthuizen en kerken – dat in 

de uitleggebieden en buiten de stadsgrenzen was gelegen.25 

Een aparte en laatste categorie vormen de sporen die te maken hebben met de 

ontginning van het gebied buiten de stad. Hieronder verstaan we verkavelingssystemen, 

ontginningsboerderijen en lintbebouwing langs de uitvalswegen van de stad.

De sporen uit de Nieuwe tijd (1500–heden) hebben de resten uit de voorgaande periode 

vrijwel overal afgedekt. In de 16e en 17e eeuw werd de bebouwing in de middeleeuwse stad 

onder invloed van een groei van de bevolking sterk verdicht. De erven en binnenplaatsen 

werden volgebouwd met kleine één- of tweekamerwoningen.26 In de 17e eeuw werd de 

stad meerdere malen vergroot om te kunnen voorzien in de behoefte aan woonruimte in 

de stad. Rondom de nieuwe stadsgrenzen werden vestingwerken aangelegd. In de nieuwe 

uitleggebieden van de stad werden vooral arbeiderswoningen gebouwd. 

In de loop van de 18e eeuw liep het bewonersaantal van de stad weer sterk terug. Hierdoor 

kon een deel van de zogenaamde poorten worden afgebroken en weer ingericht als 

binnenplaatsen of tuinen. In de 17eeeuwse uitbreidingswijken vielen ook gaten in de 

bebouwing en kwamen grote percelen braak te liggen. Een van de grootste ‘kaalslagen’ was 

in het bon Zuid-Rapenburg, waardoor in de 18e eeuw de Hortus aanzienlijk vergroot kon 

worden. Door deze leegstand was er in de 19e eeuw voldoende ruimte binnen de stad voor 

economische groei: kleinschalige industrie vond zijn plaats in de braakliggende delen van de 

stad, wat met name in de 17e-eeuwse uitleggebieden leidde tot een gemengde bebouwing 

van woonhuizen en fabrieken.

17  Bogaers 1962; Brandenburgh & 
Hessing 2005.

18  Van den Ende e.a. 2007, 28-29.
19  Hemminga & Hamburg 2006.

20  Hallewas 1981; Bitter 1986; Van 
den Ende e.a. 2007, 37-44.

21  Zie bijvoorbeeld het onderzoek 
in de Breestraat, langs de  
Marktenroute en ter plaatse 
van de voormalige Aalmarkt-
school.

22  Van den Ende e.a. 2007, 115-
134.

23  Zie o.a. meerdere jaargangen 
van Bodemonderzoek in Leiden 
en Van Oosten & Van der Meij-
den 2004.

24  Op verschillende plaatsen in de 
stad zijn werkplaatsen of afval 
van pottenbakkers aangetrof-
fen. Ook de lakenindustrie, 
leerbewerking en metaalbe-
werking hebben sporen in de 
bodem achtergelaten.

25  De Vrouwenkerk en het St. 
Agnesconvent zijn zeer gede-
tailleerd onderzocht. Ook de 
buiten de stadsmuren gelegen 
instellingen zoals het klooster 
St. Hieronymusdal, het St. Mar-
garethaconvent en het pesthuis 
zijn gedeeltelijk onderzocht.

26  Segijn 1984; Van den Ende e.a. 
2007, 103-113.

Afb. 7. In 2001 heeft de Universiteit Leiden samen met de gemeente Leiden een proefopgraving 

uitgevoerd in de Oostvlietpolder. De resten van boerderijen uit de Romeinse tijd liggen hier op 

sommige plaatsen op slechts 30 cm onder maaiveld.

Afb. 8. De Burcht van Leiden.

Afb. 9. Tijdens opgravingen tussen 

de Breestraat en de Rijn werd 

op meerdere plaatsen het afval 

van leerbewerkers gevonden. De 

achtererven van de huizen aan de 

Breestraat vormen een belangrijke 

bron van informatie over ambachtelijke 

activiteiten in de vroegste fase van de 

stad.
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4. Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Leiden

4.1 Steentijd
Gezien het feit dat tot nu toe slechts één vindplaats uit deze periode bekend is op het 

gemeentelijk grondgebied, zal bij het onderzoek van deze en vergelijkbare vindplaatsen 

aansluiting worden gezocht bij de nationale en provinciale onderzoeksagenda. 

4.1.1 Nationale en provinciale onderzoeksthema’s
Thema’s die in de nationale onderzoeksagenda27 de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Het ontstaan van de Oude Duinen. 

Het ontstaan van de Oude Duinen en de droge en natte fasen hierin zijn tot voor kort als een 

synchrone ontwikkeling beschouwd. Inmiddels is gebleken dat hierin grote plaatselijke variaties 

zijn. Hierdoor is grote behoefte aan harde dateringen van verschillende vindplaatsen om de 

chronologie van het ontstaan van deze Duinen en de bewoonbaarheid hiervan in beeld te krijgen.

 2. Landschappelijke ontwikkelingen. 
Het natuurlijke milieu is in deze periode steeds in ontwikkeling en de mens leeft hiermee 

in voortdurende wisselwerking. Veel van de landschappelijke ontwikkelingen hebben een 

lokaal karakter en zijn tot op heden niet of slechts op hoofdlijnen bekend. Aandacht voor 

deze landschappelijke context, met in het bijzonder de zeespiegelstijging en klimaat- en 

vegetatieontwikkeling, is daardoor noodzakelijk.

 3. Invloed landschap op voedselvoorziening. 
Veel vragen bestaan nog over de manier waarop het landschap invloed uitoefende op de 

voedselvoorziening van de bewoners uit het Laat-Neolithicum.

 4. Strandwallen. 
Slechts weinig informatie is bekend over de vindplaatsen op de strandwallen. Extra aandacht voor 

dergelijke vindplaatsen is wenselijk.

 5. Onderzoek naar de mate waarin vanaf het Laat-Neolithicum sprake was van gemengde 
landbouw. 
Van oorsprong worden de bewoners van West-Nederland aangeduid als veeboeren, maar 

inmiddels zijn er aanwijzingen voor gemengde landbouw. De verhouding tussen akkerbouw 

en veeteelt binnen een leefgemeenschap is echter niet bekend. De West-Nederlandse bodem is 

uitzonderlijk rijk aan allerlei botanische en zoölogische vondsten. Deze vondsten moeten worden 

geanalyseerd, aangezien ze veel informatie kunnen opleveren over het voedselpatroon van de 

bewoners. 

 6. Gebruik van grondstoffen voor gereedschap. 
Welke vuursteenbronnen gebruikte men? Welke stenen werktuigen gebruikte men, uit welk 

gesteente werden ze gemaakt en hoe intensief werden ze gebruikt? 

 7. Aandacht voor diachrone ontwikkelingen (ontwikkeling door de tijd heen) en voor synchrone 
variaties (vergelijking tussen contemporaine vindplaatsen). 
 8. Aandacht voor de ontwikkeling van het nederzettingssysteem en daarbinnen die van de 
huizenbouw.
 9. Onderzoek naar de omvang van de leefgemeenschap en de sociale organisatie van de 
gemeenschappen.
 10. Onderzoek naar het gebruik van hout.  
Welke soorten werden waarvoor gebruikt? Welke invloed had dit op de vegetatie? 

 11. Onderzoek naar de ontwikkeling van het aardewerk.
 12. Onderzoek naar het grafritueel in West-Nederland.  
Is dit afwijkend van de Pleistocene zandgronden of niet?

 13. Handel.  
Sommige goederen werden van elders aangevoerd. Wat was de omvang van deze handel en hoe 

was die georganiseerd?

Thema’s die in de provinciale onderzoeksagenda28 de aandacht vragen, zijn de volgende:

1.   Strijd tegen en met het water.
2.   Overgang Mesolithicum – Neolithicum.

Voor het Leidse grondgebied is het van belang om – in aansluiting op bovengenoemde 

onderzoeksthema’s – de ligging en omvang van de locaties, die in het verleden gebruikt kunnen zijn 

door de mens, te inventariseren.

4.2 Brons- en ijzertijd

4.2.1 Zwaartepunten in de onderzoeksgeschiedenis
Het onderzoek naar de bewoningssporen uit de ijzertijd heeft in Leiden vooral 

plaatsgevonden in de Stevenshofjespolder. Dit onderzoek is in de meeste gevallen beperkt 

gebleven tot het verzamelen van losse aardewerkvondsten uit de late ijzertijd en het 

documenteren van de stratigrafie. In twee gevallen was het mogelijk een deel van een 

vindplaats op te graven.29 Vondsten uit de bronstijd en vroege ijzertijd ontbreken. Vondsten 

uit de midden- en late ijzertijd zijn alleen aangetroffen ten zuiden van de Rijn.

4.2.2 Nationale en provinciale onderzoeksthema’s
Thema’s die in de nationale onderzoeksagenda30 de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Aandacht voor diachrone ontwikkelingen (ontwikkeling door de tijd heen) en voor 
synchrone variaties (vergelijking tussen contemporaine vindplaatsen). 
 2. Onderzoek naar de voedselverwerving. 
Welke voedingsbronnen gebruikte men? Op welke manier bewerkte men de akkers 

(wanneer raakte bijvoorbeeld het eergetouw in gebruik) en hoe zagen die akkers eruit? 

De West-Nederlandse bodem is uitzonderlijk rijk aan allerlei botanische en zoölogische 

vondsten. Aangezien deze vondsten veel informatie kunnen opleveren over het 

voedselpatroon van de bewoners, is het belangrijk deze te analyseren. 

 3. Landschappelijke ontwikkelingen. 
Het landschap is in deze periode steeds in ontwikkeling en de mens leeft in voortdurende 

wisselwerking met dit landschap. Veel van de landschappelijke ontwikkelingen hebben 

een lokaal karakter en zijn tot op heden niet of slechts op hoofdlijnen bekend. Aandacht 

voor deze landschappelijke context, met in het bijzonder de zeespiegelstijging en  

klimaat- en vegetatieontwikkeling, is daardoor noodzakelijk. Voor de Leidse regio 

geldt in dat kader de vraag in hoeverre de transgressiefases hebben geleid tot het 

onder water zetten van het landschap en welke gevolgen dit heeft gehad voor de 

bewoningsmogelijkheden.

 4. Aandacht voor de manier waarop de mens in het verleden de leefomgeving heeft 
ingericht.  
Dit lijkt in het natte westelijke Nederland anders te zijn verlopen dan op de drogere 

gronden. Men maakte gebruik van meerdere landschappelijke milieus: is dit een bewuste 

keuze, zodat men voor voedselvoorziening van deze verschillende bronnen gebruik kon 

maken of had dit een andere reden? 

 5. Onderzoek naar de natte drassige gebieden. 
Naast het onderzoek van nederzettingen en akkers zijn ook de natte drassige gebieden 

terrein van onderzoek, aangezien deze enerzijds allerlei mogelijkheden boden voor 

voedselverwerving en anderzijds een functie hadden als rituele plaatsen.

 6. Aandacht voor de ontwikkeling van het nederzettingssysteem en daarbinnen die van de 
huizenbouw.
 7. Onderzoek naar de omvang van de locale groep en de sociale organisatie van de 
gemeenschappen.
 8. Onderzoek naar de invloed van zout water op de voedseleconomie van de bewoners.
 9. Onderzoek naar het gebruik van hout. 
Welke soorten werden waarvoor gebruikt? En welke invloed had dit op de vegetatie? 

 10. Onderzoek naar de ontwikkeling van het aardewerk.
 11. Onderzoek naar het grafritueel in West-Nederland.  
Is dit afwijkend van de Pleistocene zandgronden of niet?

 12. Gebruik van grondstoffen voor gereedschap. 
Welke vuursteenbronnen gebruikte men? Welke stenen werktuigen gebruikte men, uit 

welk gesteente werden ze gemaakt en hoe intensief werden ze gebruikt? Gebruikte men 

in de ijzertijd nog steeds gereedschap van gewei?

 13. Vanaf wanneer is in West-Nederland sprake van metaalbewerking?
 14. Handel. 
Sommige goederen werden van en naar elders aangevoerd. Wat was de omvang van 

deze handel en hoe was die georganiseerd? 

 15. Onderzoek naar de zoutwinning in de kuststreek.  
Wanneer en op welke manier gebeurde dit?

27  NOaA, hoofdstuk 14 versie 1.0, 
door R. van Heeringen & 

 C. Koot.
28  Provinciale onderzoeksagenda 

2007, provincie Zuid-Holland.

29  Van Heeringen 1983 en Archeo-
logische Kroniek van Zuid-
Holland 1996-1998.

30  NOaA, hoofdstuk 14 versie 1.0, 
door R. van Heeringen & 

 C. Koot.
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Thema’s die in de provinciale onderzoeksagenda de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Strijd tegen en met het water.  
Al vanaf de late ijzertijd is de mens in Zuid-Holland begonnen met het op structurele 

wijze ingrijpen in de natuurlijke waterhuishouding. Onderzoek in het kader van het 

thema van de strijd tegen het water en watermanagement omvat in de eerste plaats 

het onderzoeken en in kaart brengen van de materiële resten die hiermee in verband 

gebracht kunnen worden. Daarbij moet dan niet alleen gedacht worden aan dammen, 

duikers en sluizen, maar ook aan andere kunstwerken, zoals dijken, terpen, molens, 

kanalen, sloten, weteringen e.d.

 2. Overgang ijzertijd/ Romeinse tijd (50 v. Chr. – 50 na Chr.). 
Een vermoedelijk in grote mate egalitaire tribale samenleving transformeert in de loop van 

twee á drie generaties naar een monarchistische rangen- en standenmaatschappij met 

internationaal monetair- en personenverkeer. 

Op basis van de tot nu toe bekende gegevens lijkt omstreeks het begin van de eerste 

eeuw v.Chr. sprake te zijn van een afname in de omvang en intensiteit van de bewoning. 

In hoeverre daadwerkelijk sprake is van een breuk, is echter onduidelijk. Welke 

mogelijkheden bieden de aardewerkcomplexen uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse 

tijd hierbij voor chronotypologisch onderzoek? 

Voor het in kaart brengen en begrijpen van eventuele fluctuaties in de intensiteit van 

de bewoning is het van belang dat een gedetailleerd beeld verkregen wordt van het 

landschap in deze periode.

4.2.3 Leidse vraagstukken
Uit de periodes bronstijd en vroege ijzertijd zijn in Leiden geen vondsten bekend. De vraag 

is waar deze afwezigheid van vindplaatsen door komt. Zijn ze er echt niet? En zo nee, waar 

ligt dat aan? Was het landschap niet geschikt voor bewoning? Was het gebied in die tijd te 

nat als gevolg van een zeer actieve Rijn om in de stroomgordel van de Rijn te wonen? 

Ook zijn er tot op heden in Leiden ten noorden van de Rijn geen vindplaatsen uit de ijzertijd 

bekend. Ook hier zou de afwezigheid hiervan het gevolg kunnen zijn van landschappelijke 

eigenschappen of de onderzoeksintensiteit. 

Uit de midden- en late ijzertijd is in Leiden een aantal vindplaatsen bekend. Tot voor kort 

waren alleen vindplaatsen bekend die op enkele kilometers afstand van de Rijn lagen, op 

smalle kreek- en geulruggen. De theorie was dan ook dat de Rijn in die periode te actief 

was om dichtbij de rivier een veilige droge woonplaats te bieden. Onlangs is echter op korte 

afstand van de Rijn een vindplaats uit deze periode aangetroffen, wat niet overeenstemt met 

bovenstaande theorie.

 Om bovenstaande vragen te beantwoorden, is het nodig de geologische en 1. 

geomorfologische ondergrond van Leiden nader te onderzoeken. Aangezien de stad dicht 

bebouwd is, wat onderzoek lastig maakt, is hierover nog maar weinig bekend. 

 Daarnaast is het belangrijk om, wanneer er vondsten uit de bronstijd en ijzertijd worden 2. 

gedaan, grote aandacht te besteden aan de locatie van deze vindplaatsen in het 

landschap. 

 Bijzondere aandacht zou uit moeten gaan naar het opsporen van vindplaatsen uit deze 3. 

periode ten noorden van de Rijn. 

 Voor nader onderzoek van vindplaatsen uit de brons- en ijzertijd zal aansluiting worden 4. 

gezocht bij de nationale en provinciale onderzoeksthema’s.

4.3 Romeinse tijd
4.3.1 Zwaartepunten in de onderzoeksgeschiedenis
Het archeologisch onderzoek naar de bewoningssporen uit de Romeinse tijd heeft zich lange 

tijd geconcentreerd op het terrein van het castellum Matilo. De laatste jaren is daarnaast 

onderzoek gedaan naar enkele inheemse nederzettingsterreinen, zoals bijvoorbeeld in de 

Oostvlietpolder (langs het kanaal van Corbulo) en ook ten noorden van de Rijn, zoals bij 

Pomona. Zeker in de binnenstad is het aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd schaars. Dit 

wil echter niet zeggen dat er geen resten uit deze periode in de bodem aanwezig zijn. Door 

het dichtbebouwde karakter van de gemeente Leiden liggen veel landschappelijke gegevens 

en vindplaatsen buiten het bereik van het onderzoek. 

Hoewel er een eerste aanzet is gemaakt om het vonstmateriaal van verschillende sites met 

elkaar te vergelijken, is er nog nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen 

de verschillende nederzettingen.31 Ook hier zorgt de dichte bebouwing van de stad ervoor 

dat een integrale benadering van de Romeinse vindplaatsen in hun landschappelijke context 

in het verleden nog niet mogelijk is geweest. Door dit gebrek aan synthese ontbreekt een 

samenhangend beeld van de bewoning in deze tijd langs de limes. 

4.3.2 Nationale en provinciale onderzoeksthema’s
Hoofdthema’s die in de nationale onderzoeksagenda32 de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Onderzoek naar de identificatie en functies van militaire sites en gebouwen, evenals de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis.  
Hiervoor is het noodzakelijk de verschillende bouwfases te dateren. Wanneer zijn de 

verschillende castella daadwerkelijk bewoond? Welke troepen waren er gelegerd? Hoe 

en wanneer vonden verbouwingen plaats? En werd dit centraal georganiseerd of was er 

sprake van een lokaal initiatief? Tot slot is het van belang meer te weten te komen over 

het ontstaan en de inrichting van de militaire vici.

 2. De wisselwerking tussen de limes en het landschap.  
Hoe ging men om met de dagelijkse problemen die men ondervond bij de inrichting van 

het landschap (denk bijvoorbeeld aan watermanagement)? Welke middelen had men 

voor de bouw en het onderhoud van infrastructurele werken? Hoe, waar en wanneer 

organiseerde men deze werken? Om meer aan de weet te komen over de wisselwerking 

zijn een reconstructie van het landschap en dateringen van constructiehout noodzakelijk.

 3. De ontwikkelingen aan beide zijden van de limes. 
Onderzoek gericht op de militaire, sociale en economische betrekkingen tussen het 

Romeinse rijk en de inheemse bevolking in de grenszone.

 4. Onderzoek naar de natuurlijke omgeving en de bevoorrading van het leger.
 5. Onderzoek naar de scheepvaart en scheepsbouw in de Romeinse tijd.
 6. Inzicht verkrijgen in de architectonische en bouwkundige aspecten van Romeinse 
legerplaatsen.
 7. Datering nieuwe en oude vondsten en vondstcomplexen. 
Het is noodzakelijk om de datering van nieuwe en oude vondsten en vondstcomplexen 

scherper te krijgen zodat ook voor andere vindplaatsen een strakkere datering kan 

worden opgesteld.

 8. Uitwerking van oud onderzoek. 
Dit is nodig om een samenhangend beeld te krijgen van de verschillende vindplaatsen 

langs de limes. In het geval van Leiden komen hiervoor de onderzoeken uit de 

Koenesteeg, Cruquiuslaan, Pomona en de Oostvlietpolder in aanmerking.

Thema’s die in de provinciale onderzoeksagenda de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Strijd tegen en met het water.  
Ook in de Romeinse tijd was sprake van meer of minder uitgebreide infrastructurele 

werken ten behoeve van watermanagement. Onderzoek in dit kader omvat in de eerste 

plaats het onderzoeken en in kaart brengen van de materiële resten, die hiermee in 

verband gebracht kunnen worden. Daarbij moet dan niet alleen gedacht worden aan 

dammen, duikers en sluizen, maar ook aan andere kunstwerken, zoals dijken, terpen, 

molens, kanalen, sloten, weteringen e.d.

 2. Overgang Romeinse tijd/ vroege middeleeuwen (ca. 275 - 625 na Chr.). 
In het laatste kwart van de derde eeuw n.Chr. lijkt de Romeinse bewoning in Zuid-Holland 

grotendeels tot een einde te komen. Met betrekking tot de invloed van het milieu staan 

31  Van der Kuijl 1994.
32  NOaA, hoofdstuk 19 versie 1.0, 

door H. van Enckevort & W.K. 
Vos.
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eveneens nog veel vragen open. Aangenomen wordt dat er in de 3e eeuw sprake was 

van een vernatting dan wel verdroging van het landschap. Daarnaast denkt men dat 

de groei van de bevolking in de loop van de zesde eeuw, naast een natuurlijke aanwas, 

deels gebaseerd is op immigratie vanuit het noorden, mogelijk vanuit Texel of het 

Friese terpengebied. Over zowel de herkomst van de ‘kolonisten’ als de omvang van de 

bevolking bestaan nog vele vragen. Onduidelijk is ook in hoeverre de vroegmiddeleeuwse 

bewoning aansloot of zelfs terugging op de bewoning uit de Romeinse tijd of daaraan 

voorafgaande perioden.

 3. Leven en wonen rond de limes. 
Behalve een grens vormde de limes in de Romeinse tijd ook een transportzone, waar 

sprake was van sociale en economische activiteiten en samenwerking tussen de inheemse 

bevolking en de militaire nederzettingen. Hoewel we op hoofdlijnen de omvang en aard 

van de voedselproductie én de handel daarin kennen, ontbreken de gegevens om deze 

op regionaal niveau gedetailleerd in te vullen. Vermoedelijk was er op meer locaties langs 

de kust en Maas sprake van wachtposten. 

4.3.3 Leidse vraagstukken 
In aansluiting op bovengenoemde nationale en provinciale onderzoeksthema’s gelden voor 

Leiden de volgende vragen:

 1. Reconstructie van het landschap. 
Hoe liep de Rijn in de Romeinse tijd? Waar lagen de hoge plaatsen en welke delen van 

het landschap waren geschikt voor gebruik als bewoning en Romeinse infrastructuur? In 

welke mate heeft men geprobeerd invloed uit te oefenen op het landschap?

 2. Hoe verliep de overgang van de ijzertijd naar de Romeinse tijd?  

Was er sprake van een vroege voorganger van castellum Matilo en wat was de aard 

hiervan?

 3. Waar liep de limesweg in Leiden?  

Waarschijnlijk loopt de weg in een vrij rechte lijn (of in rechte lijnstukken) van het 

castellum Matilo naar de inheemse vindplaats aan de Koenesteeg. Vandaar is het verloop 

echter niet duidelijk. Normaliter liep de limes vlak langs de oever van de Rijn over de daar 

aanwezige oeverwallen, maar het is niet uit te sluiten dat gekozen is voor een korter tracé 

waarbij de bocht van de Rijn enigszins is afgesneden. 

 4. Wat was de aard en intensiteit van de bebouwing langs de limesweg?  

Was er sprake van militaire structuren, zoals wachttorens en lintbebouwing? Het 

opsporen van de loop van de limesweg en de aanpalende (inheemse) vindplaatsen in met 

name de Leidse binnenstad is voor dit thema van groot belang.

 5. Activiteiten langs de limes. 
Zijn er overblijfselen van de verschillende activiteiten die plaatsvonden langs de limes, 

zoals bijvoorbeeld nijverheid, handel en scheepvaart?

 6. Hoe groot was de grenszone en hoe intensief werd deze bewoond?  

Slechts een handvol vindplaatsen is bekend op de noordelijke Rijnoever. Het opsporen 

van meer van dergelijke vindplaatsen is voor de beeldvorming over het gebruik van de 

grenszone van belang.

 7. Contacten tussen bewoners. 
Hoe verliepen de contacten tussen de bewoners ten zuiden en de bevolking ten noorden 

van de Rijn? In het verlengde van voorgaande vraag: hoe functioneerde de grenszone? 

Afb. 10. De loop van de Romeinse weg over het grondgebied van Leiden is nog een 

belangrijk punt van onderzoek. Een tracé onder de latere dijk onder de Hogewoerd, 

Breestraat, Noordeinde en Haagweg behoort tot de mogelijkheden, al zijn hiervan tot op 

heden geen sporen teruggevonden. Andere varianten, waarbij komende vanaf Roomburg 

de meanderbocht van de Rijn wordt afgesneden, zijn eveneens voorstelbaar. Dit blijkt uit 

een recentelijk uitgevoerd booronderzoek op het sportcomplex aan de Boshuizerkade. Dit 

onderzoek bracht concentraties grind aan het licht die een indicatie kunnen zijn voor de 

Romeinse limesweg. Dit tracé voert eveneens langs de vindplaats, die in 2005 op het voormalig 

Van Gend & Loosterrein is opgegraven.



20 21

4.4 Vroege middeleeuwen
Het aantal vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen is in Leiden op één hand te tellen. 

Het meeste onderzoek vond plaats aan de randen van de gemeente: in Roomburg en ten 

westen van de stad. In het centrum is alleen de vroegmiddeleeuwse Burcht deels onderzocht. 

Vlak buiten de gemeentegrenzen is enkele jaren geleden op een aantal locaties eveneens 

onderzoek uitgevoerd. Samenhang tussen de verschillende onderzoekslocaties is echter niet 

aanwezig. 

4.4.1 Nationale en provinciale onderzoeksthema’s
Thema’s die in de nationale onderzoeksagenda33 de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis, de effecten van en wisselwerking tussen 
natuurlijke processen en het ingrijpen van de mens in het landschap.  
Een nauwkeurige reconstructie van het landschap en de vegetatie is – net als bij 

de voorgaande periode – van belang. Deelthema’s hierbij zijn onderzoek naar het 

waterbeheer en onderzoek naar de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Het lijkt erop 

dat de ontginning in de vroege middeleeuwen al een behoorlijke omvang bereikte, maar 

over de bijbehorende nederzettingen, verkavelingpatronen, landexploitatie etc. is nog 

weinig bekend.

 2. Onderzoek naar de externe contacten tussen de bewoners van deze regio met elders.
 3. Was er als gevolg van contacten al sprake van economische differentiatie?  

Wanneer en hoe zijn specialismen ontstaan en welke factoren zijn hierop van invloed 

geweest? Er is nog onvoldoende bekend over het productieproces, de distributie en 

consumptie van goederen en voedsel. Zo weten we bijvoorbeeld nog weinig over de 

zoutraffinage in de middeleeuwen en is niet bekend of in deze regio in de vroege 

middeleeuwen draaischijfaardewerk werd geproduceerd.  

 4. Handel in goederen en voedsel. 
Werd in de vroege middeleeuwen incidenteel graan geïmporteerd of gebeurde dit 

structureel? Hoe was de relatie tussen het geconsumeerde voedsel in de centrale plaatsen 

en de agrarische productie op het platteland?

 5. Hoe werd etniciteit tot uitdrukking gebracht?  
Onderzoek naar de ontwikkeling en diversiteit van de regionale identiteit is hiervan een 

onderdeel.

 6. Is er sprake van continuïteit in het gebruik van terreinen vanaf de Romeinse tijd tot in de 
vroege middeleeuwen?  

Voor de Leidse situatie betekent dit: hoe werd het terrein van castellum Matilo gebruikt 

gedurende de vroege middeleeuwen? Hoe en waarom bleef het kanaal van Corbulo in 

gebruik?

 7. Onderzoek naar de typochronologische ontwikkeling van het aardewerk.
 8. Onderzoek naar de ontwikkeling van nederzettingsstructuren, erven en huizen.
 9. Onderzoek naar de ligging van vroegmiddeleeuwse grafvelden in relatie tot 
nederzettingen, infrastructuur en de eerste kerken.
 10. Onderzoek naar de ontwikkelingen op het terrein van demografie, economie en politiek, 
de fasering en de regionale diversiteit hierin.

Thema’s die in de provinciale onderzoeksagenda de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Strijd tegen en met het water (zie Romeinse tijd). 
 2. De Grote Ontginningen tussen 900 en 1300. 
De provincie vindt het zeer belangrijk om meer te weten te komen over de systematische 

ontginning van het landschap. De manier van ontginnen in de late middeleeuwen en de 

datering van de verschillende fasen, die daarin onderscheiden kunnen worden, is hierbij 

van belang. Om processen zoals het opschuiven en verplaatsen van bewoningskernen 

te begrijpen, is het noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van het verloop en de 

omvang van de ontginning. En om meer te weten te komen over de mogelijke herkomst 

van de kolonisten, is het ook belangrijk om inzicht te verkrijgen in de plattegronden van 

de boerderijen. 

4.4.2 Leidse vraagstukken
In aanvulling op bovengenoemde thema’s gelden voor Leiden de volgende onderzoeksvragen 

en -thema’s:

 1. Vroegmiddeleeuwse woonkernen. 
In de vroege middeleeuwen komt de naam Leiden (Leython) voor het eerst in de 

historische bronnen voor. Er is sprake van meerdere Leythons in de regio, die mogelijk 

refereren aan een aantal verspreide agrarische nederzettingen op de beide oevers van 

de Rijn, zowel ten oosten als ten westen van het Waardeiland. Of ook onder het huidige 

centrum zo’n agrarische kern gelegen heeft, blijft een belangrijke onderzoeksvraag. Het 

opsporen van vroegmiddeleeuwse woonkernen is daarmee een belangrijk doel van het 

archeologisch onderzoek in Leiden. 

 2. Prestedelijke ruimtelijke ontwikkeling en de wijze waarop deze aansluit op de huidige 
stedelijke structuur.
 3. Informatie over het vroegmiddeleeuwse landschap. 
 4. Gezondheidstoestand. 
Wat was de gezondheidstoestand van de Leidse/ Nederlandse bevolking tijdens de 

aanloop naar de late middeleeuwen (tot ca. 1250 n.Chr.)? Hoewel de ontwikkelingen in 

de gezondheidstoestand van de bewoners van de Lage Landen vanaf de Romeinse tijd tot 

heden weliswaar zo goed mogelijk in kaart zijn gebracht, was de steekproefgrootte van 

de onderzochte Nederlanders in de periode voorafgaand aan ca. 1250 n.Chr. marginaal. 

Om aan deze ‘lacunes’ tegemoet te komen, zou fysisch-antropologisch skeletonderzoek 

van menselijke overblijfselen uit de aangegeven perioden zeer welkom zijn. Conclusies 

over de gezondheidstoestand kunnen dan gebaseerd worden op de gemiddelde 

levensverwachting, de verworven volwassen lichaamslengte en het voorkomen van 

ziekelijke botafwijkingen.

 5. Protografelijke machtstructuren. 
Welk belang hebben protografelijke machtstructuren gehad? Zijn er protografelijke 

residenties aan te wijzen in de stad?

 6. De Burcht. 
Hernieuwde aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en opbouw van de Burcht en de rol 

daarvan in de vroeg-stedelijke ontwikkeling.34

33  NOaA, hoofdstuk 16 versie 1.0, 
door E. Bult, A. Carmiggelt, P. 
van Dam, M. Dijkstra & D. Hal-
lewas.

34  Van der Vlist 2001; Van den 
Ende e.a. 2007, 11-36.

Afb. 11. Oorspronkelijk is de Burcht waarschijnlijk geen mottekasteel geweest, maar een 

ringwalburg. De eerste fase van de Burcht is zichtbaar op een oude profieltekening van een 

opgraving uit 1968. De tekening toont aan de voet van de huidige heuvel een aarden wal. Deze 

wal en de er buiten liggende gracht zijn mogelijk de overblijfselen van de ringwalburg. 
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4.5  Late middeleeuwen
4.5.1 Zwaartepunten in de onderzoeksgeschiedenis
Het archeologisch onderzoek voor de periode van de late middeleeuwen heeft zich in de 

afgelopen decennia sterk gericht op de volgende aspecten:

Stadsverdedigingswerken die bij de verschillende uitlegfasen horen, waaronder poorten,   1. 

 bruggen en torens. Veel waarnemingen zijn ingepast in restauratiewerkzaamheden en   

 rioleringswerken onder de belangrijke uitvalswegen.

Stadskerken en kloosters. In het Maredorp heeft grootschalige onderzoek   2. 

 plaatsgevonden. De voormalige Vrouwekerk en het Agnietenklooster behoren tot de best  

 onderzochte in ons land.35

De oeverzones langs de Rijn zijn incidenteel onderzocht. Met name het onderzoek in de   3. 

 Breestraat, waarbij meerdere straatniveaus en delen van aangrenzende (houten)   

 gebouwen werden opgegraven, spreekt sterk tot de verbeelding.36

De ambachtelijke activiteiten in de 144. e-eeuwse uitleggebieden aan de noord- en oostkant  

 van de stad.37

De materiële cultuur van de middeleeuwen: de reeks 5. Bodemonderzoek in Leiden   

 heeft een aantal waardevolle studies voortgebracht op het gebied van middeleeuws   

 gebruiksaardewerk, glas, metalen voorwerpen, leren schoeisel en mesheften en -schedes  

 en het gebruik van been als grondstof. Daarnaast is een groot aantal bijzondere,   

 incidentele vondsten in een historische context geplaatst.

Ook de nodige ontwikkelingen in het buitengebied van de stad zijn aan de hand van   6. 

 opgegraven resten te volgen. Zo is een flink aantal middeleeuwse kasteelterreinen, die   

 ten tijde van het beleg van Leiden meestal zijn ontmanteld of in brand geschoten, redelijk  

 goed onderzocht: Rodenburg38, Coebel39, Stenevelt40, Boshuizen en Paddenpoel.41 

Tenslotte is een aantal buitenkloosters en religieuze (zorg)instellingen, zoals het St.   7. 

 Margarethaconvent in de Roomburgerpolder, klooster Mariënpoel, klooster Lopsen en het  

 Pesthuis, in ieder geval gedeeltelijk onderzocht.

Traditioneel heeft het fysisch-antropologisch onderzoek van skeletresten uit de   8. 

 verschillende Leidse begraafplaatsen veel aandacht gekregen (afb. 12). Het anatomisch   

 laboratorium van de Universiteit Leiden heeft daaraan een onmisbare bijdrage geleverd.   

 Op basis van het onderzoek van de skeletten uit bijvoorbeeld de Pieterskerk, het Pesthuis  

 en de OLV-kerk is een beeld ontstaan van Leidse bevolking door de eeuwen heen.

4.5.2 Nationale en provinciale onderzoeksthema’s
Thema’s die in de nationale onderzoeksagenda42 de aandacht vragen zijn de volgende:

 1. Onderzoek naar de ontginningsgeschiedenis, de effecten van en wisselwerking tussen 
natuurlijke processen en het ingrijpen van de mens in het landschap.  
In deze periode veranderde het landschap en de vegetatie sterk. Een nauwkeurige 

reconstructie hiervan is erg belangrijk. Deelthema’s zijn het onderzoek naar het 

waterbeheer en het onderzoek naar de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

 2. Onderzoek naar de ontwikkeling van de interregionale en/ of internationale handel, de 
veranderingen in de landbouw en de relaties tussen beide.  
Verwant aan dit thema is het onderzoek naar de diversiteit, productie en verspreiding 

van goederen op het platteland in relatie tot de opkomende stedelijke structuur. Dit 

geeft ook meer inzicht in de relatie tussen de steden en het omringende platteland, de 

arbeidsverdeling en de regionale specialisatie.

 3. Onderzoek naar de ontwikkeling van nederzettingsstructuren, erven en huizen.

 4. Onderzoek naar de ontwikkelingen op het terrein van demografie, economie en politiek, 
de fasering en de regionale diversiteit hierin.
 5. Onderzoek naar de vroeg-stedelijke ontwikkeling.  
In dit onderzoek is met name aandacht voor de agrarische oorsprong van de steden, de 

infrastructuur, verkaveling en rooilijnen, de rol van de lokale machthebbers, economische 

factoren en sociale diversiteit in het ontstaan van de stad.

 6. Onderzoek naar de centrumfunctie van de stad.  
Van belang hierbij zijn vragen als: hoe was de infrastructuur voor de handel ingericht? 

Welke producten en voedselbronnen werden verhandeld, waar werden deze 

geproduceerd, op welke manier en welk verspreidingsgebied had de stad?

 7. Onderzoek naar de stad als bestuurlijk en militair centrum.  
De vragen die met dit thema in verband worden gebracht zijn niet primair met 

archeologisch onderzoek te beantwoorden. De historische bron is het startpunt bij het 

onderzoek en archeologische resultaten hebben een ondersteunende rol.

 8. Onderzoek naar de stad als religieus centrum.  
Aan dit thema gerelateerde vragen waaraan archeologisch onderzoek een bijdrage kan 

leveren zijn onder andere: hoe verliep de bouwgeschiedenis van kerken en kerkelijke 

instellingen? Welke ontwikkeling zien we in het begrafenisritueel en de indeling van 

het kerkhof? Welke rol hebben kerkelijke instellingen gehad bij de topografische 

ontwikkeling van de stad? Vertonen de gebouwen en materiële cultuur van de 

kloosterorden verschillen?

 9. Onderzoek naar de stad als centrum van onderwijs, kunst en wetenschap.
 10. Onderzoek naar de stedelijke identiteit.  
Welke groepen bewoners zijn te onderscheiden in de stad? Hoe was de ruimtelijke 

spreiding hiervan en op welke wijze uiten zich de verschillen?

Thema’s die in de provinciale onderzoeksagenda de aandacht vragen, zijn de volgende:

 1. Strijd tegen en met het water (zie ook Romeinse tijd).  

Voor de latere perioden dient bij het onderzoek naar het watermanagement in Zuid-

Holland zeker ook gebruik gemaakt te worden van historische gegevens. Daarnaast moet 

het belang van water als defensief systeem niet worden onderschat.

 2. Het Zuid-Hollandse platteland in de middeleeuwen, een feodaal of een vrij landschap? 

Tot ca. 1850 lagen de steden en dorpen als verspreide kleine rode en grijze vlekken in 

een verder groen en blauw landschap. Onder invloed van de Industriële Revolutie en 

de bevolkingsexplosie die daarmee gepaard ging, moest het platteland veel gebied 

prijsgeven aan woningbouw en nijverheid. Dit proces was echter niet nieuw, want al ver 

voor de 19e eeuw moest het platteland gebied inleveren ten gunste van de steden en de 

turfwinning. Daar staat echter weer tegenover dat nijverheid en handel op het platteland 

onder invloed van de steden sterk in omvang en diversiteit toeneemt. Een gedegen inzicht 

in de ontwikkeling van de economische netwerken waarbinnen deze veranderingen 

plaatsvinden, ontbreekt tot op heden. Over het algemeen wordt er gemakshalve vanuit 

gegaan dat tussen stad en platteland sprake was van culturele verschillen. Of en op welke 

wijze deze eventuele verschillen tussen stedeling en plattelander ook in materieel opzicht 

tot uitdrukking kwamen, is echter niet of nauwelijks bekend. De graven van Holland en 

de hogere adel hadden invloed op het verloop van de laatmiddeleeuwse ontginningen. 

35  Diverse artikelen in Bodem-
onderzoek in Leiden 1984, zie 
voor een samenvatting Bran-
denburgh 2006b.

36  Hallewas 1981.
37  Zie diverse artikelen in Bodem-

onderzoek in Leiden.
38  Braat 1940.
39  B.O.L. 1988/89, 31-52.
40  B.O.L. 1988/89, 89-145.
41  Rodenburg & Vos e.a., Leids 

jaarboekje 1967.

42  NOaA, hoofdstuk 16 versie 1.0, 
door E. Bult, A. Carmiggelt, P. 
van Dam, M. Dijkstra & D. Halle-
was en hoofdstuk 24 versie 1.0, 
door P. Bitter, R. van Genabeek 
& C. van Rooijen.
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Over de exacte aard en omvang van die invloed en de wijze waarop deze zich in de 

praktijk vertaalde, bestaan echter nog veel vragen. Het vergelijken van vindplaatsen 

onderling én een vergelijking maken met de hen omringende rurale bewoningsplekken, 

kan informatie verschaffen over de inbedding ervan in de regio en hun respectievelijke 

positie in lokale, regionale en (inter)nationale handelsnetwerken. 

4.5.3 Leidse vraagstukken
In de gemeentelijke onderzoeksagenda is ervoor gekozen om aan te sluiten op de NoaA, 

maar daarbij vooral de nadruk te leggen op de thema’s die voor de stad Leiden nog 

onduidelijk zijn. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste is de NOaA een alles omvattend 

document. Het kennisniveau van de middeleeuwen is al zoveel breder t.o.v. voorgaande 

periodes dat er ook veel meer detailvragen zijn waarbij archeologisch onderzoek in meer of 

mindere mate een bijdrage kan leveren. De NOaA geeft hiermee de mogelijkheid om het 

onderzoek op allerlei manieren richting te geven. Af en toe zal men keuzes moeten maken, 

al was het maar vanwege de praktische uitvoerbaarheid van het archeologisch onderzoek: 

niet elke vindplaats leent zich immers voor het beantwoorden van iedere vraag. Ten tweede 

is Leiden vanaf de middeleeuwen een politieke, bestuurlijke en ruimtelijke eenheid. Zoals in 

de inleiding al is vermeld, is een van de belangrijkste doelstellingen van het archeologisch 

onderzoek om het verhaal van deze stad en haar ommelanden te vertellen. Om die reden 

gaan we wat dieper in op typisch Leidse vraagstukken en sluiten we voor de overige thema’s 

aan op de onderzoeksvragen uit de NOaA.

Bij toekomstig onderzoek zijn de volgende Leidse onderzoeksvragen of aandachtspunten van 

belang:

 Een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het beeld van de stad voor de periode 1. 

waarin nog maar weinig historische bronnen beschikbaar zijn: de vroeg-stedelijke fases. 

Vanuit die overweging zal bij toekomstig onderzoek hernieuwde aandacht worden 

gegeven aan de ontstaanskernen van de stad: het grafelijk hof in de Pieterswijk, het 

dijkdorp langs de Breestraat, de bewoning rondom de Burcht en als laatste het Maredorp 

langs de Haarlemmerstraat.43 Het onderzoek is erop gericht nauwkeurige informatie te 

verkrijgen over de fasering van bewoning in deze woonkernen: wanneer en op welke 

manier werden delen van de stad in gebruik genomen? Daarnaast willen we meer 

weten over de ontwikkeling van de infrastructuur. Bestaande wegen en watergangen 

hebben vaak hun oorsprong in een ver verleden. Zo is het van belang om te onderzoeken 

welke wegen, waterwegen en bruggen in welke tijd in gebruik waren. Ook is het van 

belang onderzoek te doen naar de aard van de nederzettingen in het algemeen en de 

activiteiten die op perceelsniveau plaatsvonden in het bijzonder. Grote behoefte bestaat 

aan dateerbare gegevens over deze oudste fases. Vanuit de kennis die dit onderzoek 

oplevert, kan vervolgens een breder beeld worden gekregen van de rol die de vroege stad 

vervulde in de regio, de productie en distributie van goederen en voedsel en de mate van 

specialisatie van de bewoners van de stad.  

Concrete vragen binnen dit thema zijn:

 Hoe en wanneer is het grafelijk hof ontstaan? Hoe was het gebied in en rondom •	

het grafelijk hof ingericht? Is de infrastructuur tussen het grafelijk hof en de 

bewoningskern aan de Breestraat te achterhalen en wat zien we daar nog van terug 

in de huidige parcelering? Hoe verhoudt zich de locatie en ontwikkeling van het 

grafelijk hof tot de landschappelijke situatie?

 Wanneer is het dijkdorp langs de Breestraat ontstaan? Hoe breed was deze straat •	

oorspronkelijk en waar lag de rooilijn van de eerste bebouwing? In welk tempo 

groeide het dijkdorp, met andere woorden: vanaf wanneer kunnen we spreken van 

een stedelijke structuur? Hoe is de parcelering en infrastructuur ontstaan en hoe 

verhoudt zich dat tot de andere elementen in de stad zoals de Burcht en het grafelijk hof?

 Vanaf wanneer is de agrarische nederzetting Maredorp bewoond? In welk tempo •	

werd deze nederzetting dichter bebouwd? Wanneer werd de noordelijke oever van 

de Rijn teruggedrongen ten behoeve van landaanwinning voor extra bouwkavels? 

Houden deze landaanwinningen gelijke tred met die op de zuidelijke oever van de 

Rijn of is sprake van een andere ontwikkeling?

 Hoe was de prestedelijke situatie van het gebied van ongeveer het latere bon •	

Nieuwland (dwz. de situatie voor 1386). In samenhang hiermee: hoe liep het tracé 

van de Zoeterwoudse weg (Herenstraat) verder vanaf de huidige Herenstraat?44 

 Hoe ontwikkelden de infrastructuur en de percelering zich in zowel de middeleeuwse •	

uitleggebieden als in de oudste bewoningskernen?

 Hoe en wanneer is de voorstad buiten de Noordpoort (Haagpoort) ontstaan in de •	

periode voor 1386 tot de vernietiging van de bebouwing in 1420?45 Concrete vraag is 

waar het Leprooshuis toen lag. Vermoedelijk werd dit ca. 1399 verplaatst naar buiten 

de Witte poort (dus weer buiten de stad).

 Aansluitend op bovenstaand thema is het onderzoek naar het landschap waarin de 2. 

vroege stad is ontstaan. Dit landschap zal een rol hebben gespeeld in de inrichting en 

ruimtelijke groei van de stad. Het maken van een hoogtelijnenkaart van het toenmalige 

oppervlak, het in kaart brengen van de verschillende prestedelijke waterwegen en 

afzettingen en het inzichtelijk maken van de reikwijdte van overstromingsfases zijn 

onderdelen die bij dit thema aan bod kunnen komen.

 Een concreet thema hierbinnen is het onderzoek naar de oorspronkelijke loop van de 3. 

Vliet. Hoe liep de Vliet voorbij het huidige Rapenburg? 

 Rechtdoor, dwz. door het latere Begijnhofterrein, langs het latere Gravensteen a) 

richting Rijn, om ergens in het verlengde van de Papenstraat in de Rijn te komen? 

 Linksaf, d.w.z. het tracé van het huidige Rapenburg vormend? Of b) 

 Rechtsaf, d.w.z. idem, maar dan de andere kant op, tracé Rapenburg/ Steenschuur c) 

volgend. 

Dit thema hangt samen met de discussie over de aanleg/ het graven van het Rapenburg/ 

Steenschuur. Was het Rapenburg een reeds bestaande ontginningssloot of is hij pas later 

gegraven?

 Ook is er onderzoek nodig naar de fasering van landaanwinning in de Rijn, de eerste 4. 

uitbreiding van de vroeg-stedelijke woonkernen. Wanneer en op welke manier gebeurde 

dit? In 2007 was het mogelijk de landaanwinning in de Rijn in detail te onderzoeken. 

Achter de Stadsgehoorzaal werd een grote kelder gegraven waarbij de verschillende 

ontginningsfasen konden worden vrij gelegd (afb. 13). Gebleken is dat men rond 1225 na 

Chr. op grote schaal en collectief bezig was met de bestaande oever op te schuiven. Dit 

geeft impliciet een beeld van de verstedelijking en de druk op de bestaande bouwruimte 

in de stad: de percelen langs de Breestraat waren blijkbaar al dermate volgebouwd dat 

landaanwinst in de Rijn wenselijk was.

43  Van der Vlist 2002; Van Maanen 
2002-2004; Van Maanen  
1993 ; Van der Vlist 1997; Van 
Oerle 1975.

44  Van Maanen 1993.
45  Van der Vlist 1997.
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 De middeleeuwse stadsverdediging is al op vele plaatsen aan het licht gekomen en 5. 

gedocumenteerd (afb. 14). Desalniettemin bestaan nog vragen over de fasering van de 

bouw van de vroegste stadswal en muur. Relevante vragen zijn: was er daadwerkelijk 

sprake van een aarden wal? Wanneer werd deze vervangen door de stadsmuur? Wanneer 

werd de eerste stadsmuur gesloopt? Hoe ontwikkelde de bebouwing zich in de schaduw 

van de stadsmuur? Om meer te weten te komen over de fasering van de bouw is het 

belangrijk hier gericht onderzoek naar te doen.

 Het opsporen en onderzoeken van de ontsluitingswegen van de stad en de 6. 

bewoningsresten hierlangs. We willen meer weten over de aard en ouderdom van deze 

wegen en bewoningsresten. Denk hierbij aan onder andere de wegen in het verlengde 

van de Breestraat, de Zoeterwoudseweg en de weg langs de Mare.

 De ontwikkeling van het Leidse woonhuis.7. 

 Er zijn veel vraagstukken waar archeologisch en bouwhistorisch onderzoek elkaar raken 8. 

en versterken. Ten eerste natuurlijk de stadsontwikkeling: perceelsligging, -omvang, 

-grootte en -indeling, structuren, routes, wegen en waterlopen en ontwikkeling 

daarvan. Ten tweede de ontwikkeling van het bouwen: materiaalgebruik, herkomst van 

bouwmaterialen, bouwtechnieken, funderingsprincipes en de verstening van de stad 

van houten naar stenen gebouwen. Ten derde de ontwikkeling van gebouwen: kerken, 

kloosters, huizen, stadspoorten enz. en daarbij specifieke zaken als ruimtegebruik, 

indeling, afwerkingen en situering van kelders, haarden en rioleringen/ putten. En ten 

vierde tot slot kan door de integrale benadering tussen archeologisch en bouwhistorisch 

onderzoek ook meer duidelijkheid worden verschaft over sociale aspecten, zoals 

bevolkingsdichtheid, spreiding, arbeid, enz. 

 De geschiedenis van Leiden kent één stadsbrand: de brand uit 1381. Bij deze brand 9. 

werden één of twee bouwblokken verwoest, namelijk het bouwblok tussen de 

Choorlammersteeg en de Koornbrugsteeg. Mogelijk werd ook het aangrenzende 

bouwblok richting de Maarsmansteeg verwoest. Stadsbranden hebben een grote invloed 

op de bouwpraktijk; dit is bekend uit onderzoek in andere steden. Na een stadsbrand 

worden door de stedelijke overheid maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld keuren, 

om een brand in de toekomst te voorkomen. In Leiden zien we hiervan geen duidelijke 

aanwijzingen in de archieven terug. Het verbrande stadsdeel zal daarnaast ook moeten 

worden opgebouwd. Bij de bouwwoede na de brand zijn verschijnselen zoals veel 

hergebruik van hout, mindere kwaliteit, afgedwongen verstening en de introductie van 

de nieuwste bouwtechnieken te verwachten. Bij onderzoek, zowel bouwhistorisch als 

archeologisch, is het van belang ons te realiseren dat deze brand heeft gewoed en zijn 

sporen zal hebben nagelaten in de bebouwing. Het resultaat van dit onderzoek levert 

kennis op over bouwregelgeving, de bouwpraktijk, bouwtypologie en -chronologie en de 

omvang van de brand.

 Ten aanzien van kloosters binnen de stad, waar nauwelijks omvangrijke archieven van 10. 

zijn overgeleverd, is gebleken dat archeologisch onderzoek vooral een bijdrage kan 

leveren aan de kennis over de ruimtelijke indeling van de complexen.46 Detailstudies van 

vondstcomplexen hebben waardevolle informatie opgeleverd over de gebruiksgoederen 

in de complexen en het voedsel dat gegeten werd (dit laatste aspect is veelal een indicatie 

voor de welstand van de bewoners). Bij toekomstig kloosteronderzoek zal dan ook op 

deze onderwerpen de nadruk moeten liggen. Voorafgaand aan een kloosteronderzoek 

loont het de moeite om een gedetailleerd historisch onderzoek uit te voeren om de 

juiste archeologische onderzoeksvragen op te stellen, gericht op het aanvullen van de 

al bestaande kennis. Met name de binnenterreinen van dergelijke complexen zijn bij 

onderzoek vaak onderbelicht gebleven en kunnen veel informatie opleveren over het 

dagelijks leven van de bewoners. Daarnaast is overkoepelend onderzoek nodig om de 

verschillen en overeenkomsten tussen de kloostercomplexen aan te wijzen. Hiervoor is het 

uitwerken van oud onderzoek echter onontbeerlijk.

 Alhoewel al een aantal studies is verricht naar verschillende vondstcomplexen in de stad, 11. 

blijft er grote behoefte aan goed gedocumenteerde vondstcomplexen, zoals beerputten, 

afvalkuilen, ophogingslagen en grachtvullingen. Dit levert namelijk buitengewoon 

gedetailleerde informatie op over de productie, distributie en consumptie van goederen, 

het voedsel van de bewoners en de activiteiten, die ter plaatse werden uitgevoerd. 

Daarnaast resulteert dit onderzoek in bruikbare informatie ten behoeve van statistische 

analyses. Het heeft echter alleen zin om deze complexen te onderzoeken als ze scherp 

gedateerd kunnen worden en in hun historische context kunnen worden geplaatst. 

Alhoewel het heel lastig is om aan de hand van archeologische bronnen een uitspraak 

te doen over de levensstandaard van de bewoners (welvaart wordt lang niet altijd 

weerspiegeld in de materiële overblijfselen van de bewoners), kan het onderzoek van 

gesloten vondstcomplexen in combinatie met historisch onderzoek op de langere termijn 

wel bijdragen aan onze kennis over de sociale differentiatie en de kennis over welvaart en 

welzijn in de stad. Vooral naar de kwetsbare organische vondsten, zoals voedingsresten, 

leer en textiel, moet in toekomstig onderzoek extra aandacht aan worden gegeven. 

Deze vondsten zijn in het verleden namelijk slechts incidenteel onderzocht, terwijl ze 

veel nieuwe informatie kunnen opleveren over een aantal belangrijke ambachten, de 

dagelijkse eetgewoontes en de aanwezigheid van planten en dieren in de stad (voor 

consumptie of andere doeleinden). Vondstgroepen waar de komende tijd minder 

aandacht voor zal zijn, zijn aardewerkcomplexen. Bij voorgaande projecten is veel 

aandacht geschonken aan het gebruikte en geproduceerde aardewerk in de stad. Deze 

gegevens zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek van deze vondstcategorie. Om 

die reden volstaan we in Leiden de komende jaren met het opgraven en op een globaal 

niveau determineren van deze materiaalcategorie. 

 Aansluitend op bovenstaand thema is de grote behoefte aan harde dateringen voor 12. 

vrijwel alle periodes dat Leiden bewoond is. De interpretatie van sporen, vondsten en 

landschappelijke fenomenen is niet mogelijk zonder de ouderdom hiervan vast te stellen. 

Deze ouderdomsbepaling wordt verkregen met C14-onderzoek of dendrochronologisch 

onderzoek.

 Opmerkelijk weinig resten van textiel zijn bij voorgaand onderzoek in Leiden aangetroffen 13. 

en onderzocht. Dit is grotendeels het gevolg van de slechte conservering van dit 

materiaal. Structureel onderzoek naar de materiële resten van deze industrie, zowel 

de producten zelf (textiel) als het gereedschap dat bij deze productie werd gebruikt, is 

daarom nodig. 

 Leiden blijkt een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt te hebben in de 14. 

afvalverwerking in de stad. In vergelijking met andere steden is men in Leiden 

uitzonderlijk vroeg overgegaan van het beerputtensysteem naar afwateringsriolen. Was 

dit een ontwikkeling die voor de hele stad geldig is? Zijn er uitzonderingen aan te wijzen? 

Hoe verklaren we deze ontwikkeling?

 Alhoewel al veel kastelen rondom de stad zijn gelokaliseerd en onderzocht, wordt nog 15. 

altijd gezocht naar de locatie van kasteelterreinen langs de Vliet47 en op het Waardeiland. 

Het kasteel Boshuizen is in het verleden slechts summier onderzocht en verdient 

hernieuwde aandacht.

 Wat was de gezondheidstoestand van de Leidse/ Nederlandse bevolking tijdens de 16. 

aanloop naar de late middeleeuwen (tot ca. 1250 n.Chr.)? Zie voor een uitgebreide 

beschrijving van dit thema paragraaf 4.4 Vroege middeleeuwen. 

 De riviervisserij in de Rijn was van oorsprong een grafelijk recht en moet in de 1317. e en 14e 

eeuw een belangrijke bedrijfstak geweest zijn. Desondanks is hierover vrij weinig bekend. 

Het is dus wenselijk om dit nader te onderzoeken.46  Brandenburgh 2006b.

47  Sicking 1991, al is recenter bear-
gumenteerd dat langs de Vliet 
geen sprake kan zijn geweest 
van een kasteelterrein.

Afb. 15. Bij opgravingen 

op het terrein van 

het Kamerlingh 

Onnesgebouw aan het 

Steenschuur werd een 

groot aantal beerputten 

en gemetselde riolen 

aangetroffen. Het is 

opvallend dat goten hier 

vrij vroeg voorkomen en 

een collectief verschijnsel 

lijken te zijn.



28 29

4.6 Nieuwe tijd
Ook de Nieuwe tijd is het werkdomein van de archeoloog. Archeologisch onderzoek kan 

op een geheel eigen wijze bijdragen aan de kennis over het verleden, ook al zijn voor deze 

periode veel gedetailleerde historische bronnen beschikbaar.

De toegevoegde informatiewaarde van het archeologisch onderzoek geldt in principe voor 

overblijfselen met een ouderdom tot laat in de 17e eeuw. Na die periode is de hoeveelheid 

schriftelijke en in beeld- en kaartmateriaal vastgelegde informatie zo groot, dat de 

overblijfselen zelf meestal eerder als illustratief dan wetenschappelijk informatief beschouwd 

kunnen worden. Echter, de bijdrage van archeologisch onderzoek voor de geschiedschrijving 

van de Nieuwe tijd is tot dusver niet zo relevant geweest dat het tot nieuwe inzichten heeft 

geleid. Dit komt deels vanwege het feit dat de resultaten van archeologisch onderzoek 

maar zelden geïntegreerd worden met de kennis uit historische bronnen. Het ontbreekt 

aan vraagstellingen, die kunnen bijdragen aan meer integrale kennis over hetzelfde 

onderzoeksobject.

In de NOaA worden geen concrete onderzoeksthema’s aangedragen voor de Nieuwe tijd, al 

onderschrijft men wel het nut van postmiddeleeuwse archeologie.47 In de POA zijn evenmin 

vragen opgenomen ten aanzien van deze periode. De Leidse onderzoeksagenda bevat wél 

thema’s uit de Nieuwe tijd. Vragen waarin gericht archeologisch onderzoek een antwoord 

kan bieden, zijn hieronder opgenomen.  

4.6.1 Leidse vraagstukken
De 17e-eeuwse uitleggebieden van de stad hebben een geheel eigen problematiek. Allereerst 

moet geconstateerd worden dat er aspecten zijn waar archeologie geen rol in hoeft te 

spelen. Archeologisch onderzoek voegt vrijwel niets toe ten aanzien van de indeling en 

bouw van de woonhuizen in dit gebied. Veel van deze huizen staan immers nog overeind en 

(bouwhistorisch) onderzoek in de nog bestaande huizen is reeds uitgevoerd. Aspecten waar 

archeologisch onderzoek wel een zinnige bijdrage kan leveren, zijn de volgende:

 Inrichting uitleggebieden1. . 

Alhoewel veel geschreven en cartografische bronnen beschikbaar zijn voor de 17e eeuw 

en later, kan archeologisch onderzoek in Leiden toch een belangrijke bijdrage leveren 

aan de kennis over de 17e-eeuwse uitleggebieden. De kaarten die in deze periode zijn 

gemaakt, geven veelal eerder de beoogde situatie weer dan de gerealiseerde. Bekend is 

dat delen van de gebieden die bij de stad werden getrokken, werden opgekocht door 

grondspeculanten. Hoe deze gebieden vervolgens zijn ingericht, is niet altijd bekend. We 

vermoeden dat delen van de uitleggebieden in de 17e eeuw anders zijn ingericht dan de 

kaarten ons doen geloven. Al in de 18e eeuw zijn delen van de toenmalige bebouwing 

gesloopt en al dan niet opnieuw ingericht. Hierdoor ontstonden plaatselijk gaten in de 

bouwblokken en kregen percelen een andere bestemming. De bekende stadskaarten 

geven hiervan geen duidelijk beeld. Daarnaast is de functie van de individuele percelen 

niet bekend: waar stonden woonhuizen en waar was of werd later industrie gerealiseerd? 

Wat was de fasering van bouw, sloop en herinrichting in het gebied? Hoe werden de 

terreinen bouwrijp gemaakt?

 2. Funderingswijze van de huizen in de nieuwe wijken.  
Bouwhistorisch onderzoek heeft hierop nog niet plaatsgevonden en  archeologisch 

onderzoek kan hier een nuttige aanvulling op zijn. 

 3. Water- en afvalvoorziening in de nieuwe stadsdelen.  
Beerputten raakten in veel delen van Leiden buiten gebruik vanaf de 16e eeuw. Het is 

echter niet duidelijk of de 17e-eeuwse stadsuitbreidingen direct werden aangesloten 

op een stelsel van rioleringen. Ook ten aanzien van de watervoorziening bestaat 

onduidelijkheid. Werden deze voorzieningen collectief aangelegd of was sprake van 

individuele initiatieven?

 4. Kleinschalige industrie. 
Hoe ontwikkelde de kleinschalige industrie zich in de uitbreidingsgebieden? Wat was de 

aard en functie van de verschillende werkplaatsen? 

 5. Gezondheidstoestand. 
Wat was de gezondheidstoestand van de Leidse/ Nederlandse bevolking gedurende de 

tweede helft van de 19e eeuw? Hoewel de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand 

van de bewoners van de Lage Landen vanaf de Romeinse tijd tot heden weliswaar zo 

goed mogelijk in kaart zijn gebracht, was de steekproefgrootte van de onderzochte 

Nederlanders in de periode voorafgaand aan ca. 1250 n.Chr. marginaal. Voor de 

tweede helft van de 19e eeuw ontbreekt zelfs het onderzoeksmateriaal zelf. Om aan 

deze ‘lacunes’ tegemoet te komen, zou fysisch-antropologisch skeletonderzoek van 

menselijke overblijfselen uit de aangegeven perioden zeer welkom zijn. Conclusies 

over de gezondheidstoestand kunnen dan gebaseerd worden op de gemiddelde 

levensverwachting, de verworven volwassen lichaamslengte en het voorkomen van 

ziekelijke botafwijkingen. De Leidse bevolking is in dit opzicht extra interessant vanwege 

de relatief laat ingezette (socio-economische) industriële revolutie in de 19e eeuw.

 6. Wat was de daadwerkelijke sociale en economische situatie van de bewoners van deze 
wijken?  

Er was geen sociale segregatie op wijkniveau. Die bestond wel, maar op straatniveau 

of zelfs per straatgedeelte. Een punt dat steeds weer opduikt, is dat de nieuwe wijken 

bewoond werden door de nieuwkomers. Dit zouden dan arme textielwerkers zijn. De 

vraag is of dit juist is, zowel wat het beroep als wat de sociaal-economische status betreft. 

Los van de discussie over de (on)mogelijkheden om aan de hand van archeologische 

vondsten, uit bijvoorbeeld beerputten, de sociale en economische status van de bewoners 

te duiden, vormen deze contexten wel de enige archeologische bronnen om hier iets 

over te zeggen en zijn daarmee het onderzoeken zeker waard. Een zoektocht naar 

enkele gesloten vondstcomplexen in de 17e-eeuwse stadsuitbreidinggebieden is daarmee 

relevant.

 7. Het beleg van Leiden. 
Ten tijden van het beleg van Leiden werd rondom de stad een aantal legerkampen of 

schansen gebouwd. Dergelijke tijdelijke kampementen hebben niet altijd veel sporen 

in de bodem achtergelaten. Desondanks is het lokaliseren van deze schansen en het 

verkrijgen van informatie over de indeling ervan van belang.

47  NOaA, hoofdstuk 16 versie 1.0, 
door E. Bult, A. Carmiggelt, P. 
van Dam, M. Dijkstra & D. Hal-
lewas.



30 31

Literatuur 

Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, gepubliceerd in: Holland over de jaren 1969–2003.

Berg, J.M. van den & Kort, J.W. de (2005). Plangebied Voormalig Van Gend & Loosterrein, 
gemeente Leiden; een inventariserend archeologisch onderzoek: proefsleuven. RAAP-rapport 

1210.

Bitter, P. (1986). Archeologisch bodemonderzoek in het bouwterrein van C&A Nederland aan 

de Haarlemmerstraat en Spijkerboorsteeg te Leiden. In Bodemonderzoek in Leiden (1985),  

p. 85-152.

Bogaers, J.E. (1962 en 1963). Meerburgerpolder. In Nieuwsbulletin KNOB (1962), p. 191-196 

& (1963), p. 3-4. 

Bodemonderzoek in Leiden, Archeologisch Jaarverslag van de Archeologische Begeleidings 
Commissie van de gemeente Leiden. (Meerdere delen over de jaren 1978–1991)

Braat, W.C. (1940). Rodenburg. In Leids Jaarboekje (1940), p. 113-127.

Brandenburgh, C.R. &. Hessing, W.A.M. (2005). Matilo – Rodenburg – Roomburg. De 
Roomburgerpolder: van Romeins castellum tot moderne woonwijk. Leiden (Bodemschatten 

en bouwgeheimen 1).

Brandenburgh, C.R. (red.). (2006a). Archeologisch Onderzoek in Roomburg 2003. Leiden 

(Bodemonderzoek in Leiden 17).

Brandenburgh, C.R. (2006b). De geschiedenis van de Leidse kloosters. De bijdrage van de 

stadsarcheologie. Tijdschrift voor geschiedenis (119-1, 68-81).

Brandenburgh, C.R. (2006c). Inventariserend Veldonderzoek Stadhuisplein. Leiden 

(Bodemonderzoek in Leiden 18).

Brandenburgh, C.R. & Domburg, K.M. van (2008). Een archeologisch onderzoek in de 
randzone van de vicus van Matilo, Roomburg 2004 fase 2. Leiden (Bodemonderzoek in 

Leiden 22).

Domburg, K.M. van (2004). In de schaduw der Romeinen. Bewoning in de Oostvlietpolder 
vindplaats 5 te Leiden. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam).

Domburg, K.M. van & Brandenburgh, C.R. (2007). Archeologisch Onderzoek op het 
Hettingaterrein in Roomburg, Roomburg 2004 fase 1. Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 

19).

Domburg, K.M. van & Brandenburgh, C.R. (2008). Darwinweg 2005 & 2006. Een 
inventariserend veldonderzoek. Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 21).

Dröge, J. (1986). De Latijnse school en de rectorswoning. Leids Jaarboekje (1986), p. 35-52.

Ende, H. van den, Oosten, R.M.R. van, Orsel E.D. & Roscher M.F. (2007). Dwars door de 
stad. Archeologische en bouwhistorische ontdekkingen in Leiden. Leiden (Bodemschatten en 

bouwgeheimen 2).

Hallewas, D.P. (1981). Een gat in de Breestraat. Bodemonderzoek in Leiden 4 (1981), p. 23-

46.

Hazenberg, T. (2000). Leiden-Roomburg 1995-1997: Archeologisch onderzoek naar 
het Kanaal van Corbulo en de vicus van het castellum Matilo. Amersfoort (Rapportage 

Archeologische Monumentenzorg 77).

Heeringen, R.M. van (1983). Bewoning uit de midden en late ijzertijd en de Romeinse tijd in 

de Stevenshofjespolder in Leiden. In Bodemonderzoek in Leiden 6 (1983), p. 153-168.

Heeringen, R.M. van (1992). The Iron Age in the Western Netherlands. Dissertatie VU 

Amsterdam, ook in BROB 31, 37 en 39.

Hemminga, M. & Hamburg, T. (2006). Een Merovingische nederzetting op de oever van de 
Oude Rijn. Leiden (Archol-Rapport 69).

Hessing, W.A.M. & Sueur, C. (2004). Archeologische waarden en verwachtingen op het 
grondgebied van Leiden. Inventarisatie, kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid. 
Amersfoort (Vestigia-rapport 120).

Kloosterman, R.P.J. & Polak, M. (2009). Archeologisch onderzoek op de locatie A4/W4 in 
Leiden-Roomburg, 2006-2006. Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 26).

Kuijl, E. van der (1994). Aan de rand van het Romeinse Rijk. Een selectie naar 
cultuurverschillen ten weerszijden van de Oude Rijn op basis van het inheems-Romeinse 
aardewerk. Amsterdam. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam).

Leids Jaarboekje, uitgave van Historische Vereniging Oud-Leiden, Leiden, 1908-heden.

Loopstra, L.E. (1984). De Leidse commanderij van de Duitse Orde in de Middeleeuwen. Leids 
Jaarboekje (1984), p. 33-59.

Lunsingh Scheurleer, T.H., Fock, C.W. & Dissel, A.J. van (1986-1992). Het Rapenburg. 
Geschiedenis van een Leidse gracht (dl I t/m VI), Leiden.

Maanen, R.C.J. van, (1993). De “Witte Poort aan de Vliet”, de “Coninxwech” en de route 

naar Zoeterwoude. Leids Jaarboekje (1993), p. 39-50.

Maanen, R.J.C. van (red.) (2002-2004). Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. (4 

dln), Leiden.

Molenaar, S. & Pronk, E.C. (2004). Plangebied Voormalig Van Gend & Loosterrein, gemeente 
Leiden; een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 752.

Oerle, H.A. van, (1975). Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de 
stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de 
Gouden eeuw. Leiden.

Polak, M., Doesburg, J. van & Kempen, P.A.M.M. van (2004). Op zoek naar het castellum 
Matilo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 
1999-2000. Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 109).

Rodenburg, G.P., en Vos, H.H. (1967). Een Kwestie van Tijd, archeologische onderzoekingen 

in de periode 1964-1966. Leids Jaarboekje (1967), p. 51-68.

Schiltmans, D.E.A. (2004). Plangebied EWR/Slachthuisterrein, gemeente Leiden; een 
inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 780.

Schiltmans, D.E.A. (2005). Plangebied Sportcomplex Boshuizerkade, gemeente Leiden; 
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende 
fase). RAAP-rapport 1218.

Segijn, H. (1984). Sociale woningbouw in Leiden. Leids Jaarboekje (1984), p. 77-103.

Sicking, L.H.J. (1991). “…Binnen der stede van Leyden, op de Vliet, an de vest…”. Leids 
Jaarboekje (1991), p. 35-50.



32 33

Steen, E.J. van der (2005a). Inventariserend Veldonderzoek Brill – Plantijnstraat. Leiden 

(Bodemonderzoek in Leiden 15).

Steen, E.J. van der (2005b). Inventariserend Veldonderzoek Pomona – Mytylschool. Leiden 

(Bodemonderzoek in Leiden 16).

Stronkhorst, M. (2004). Leiden-Pomona 2000; een beschrijving en analyse van de Romeinse 
bewoningssporen. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Leiden).

Verhaeghe, F. (1990). Twee zijden van één verleden. Geschiedenis en archeologie: 

beschouwingen omtrent theorie, methode en praktijk. In Ontstaan en vroegste geschiedenis 
van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Historische uitgaven, reeks 8, nr. 

83 (1990), p. 501-559.

Vlist, E. van der (1997). “Rapenburg Revisited” Langs de grenzen van een Leidse gracht in de 

late Middeleeuwen. Leids Jaarboekje (1997), p. 33-44.

Vlist, E. van der (2001). De Burcht van Leiden. Leiden (Leidse Historische Reeks 14).

Vlist, E. van der (2002). De stedelijke ruimte en haar bewoners. In Marsilje J.W. & Maanen, 

R.J.C. van (red.): Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad I. Leiden tot 1574. Leiden. 

p. 15-57.



34



Gemeentelijke 
Onderzoeksagenda 
Archeologie Leiden


	VP 20074-2 1e Proef Omslag Onderzoeksagenda Archeologie Herziene druk
	20074-2 1e Proef Onderzoeksagenda Archeologie Herziene druk
	AP 20074-2 1e Proef Omslag Onderzoeksagenda Archeologie Herziene druk



