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Samenvatting

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden heeft in 2016 met toestemming 

van de gemeente Leiden een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Leeuwenhoekpark. Archol BV vervulde hierbij een ondersteunende rol en heeft de 

coördinatie van de uitwerking en rapportage op zich genomen. Aanleiding voor het 

onderzoek was de geplande aanleg van twee waterpartijen. Onderhavig onderzoeks-

gebied betreft het deelgebied van waterpartij 1 en bevindt zich ten westen/zuidwesten 

van restaurant De Stal. 

Op deze locatie zijn twee werkputten onderzocht. Hierbij kon worden vastgesteld dat 

de ondergrond ter hoogte van werkput 1 uit komafzettingen met daar bovenop opho-

gingspakketten bestaat. Op ca. 2,3 m -Mv is sprake van een rommelige en humeus 

niveau, getuige van een periode met weinig sedimentatie. Deze was goed te dateren: 

op dit niveau en in de afdekkende afzettingen is namelijk aardewerk en dierlijk 

botmateriaal uit de ijzertijd aangetroffen. Er zijn geen sporen aan deze vondsten te 

koppelen. Het lijkt dan ook om een vondstspreiding in de periferie van een nederzet-

tingsterrein te gaan. Kijken we naar de samenstelling van dit niveau dan waren de 

omstandigheden binnen het onderzoeksgebied zelf vermoedelijk te nat. 

In de bovenliggende komafzettingen zijn enkele bodems te onderscheiden, die 

getuigen van stilstandsfasen in de sedimentatie. Deze afzettingen en de afdekkende 

ophogingspakketten zijn niet goed te dateren. Het merendeel van de aangetroffen 

archeologische resten uit het onderhavige onderzoek, bestaande uit sporen en 

vondsten uit de 17e-18e eeuw, is namelijk hoofdzakelijk als vlakwaarneming in werkput 

2 gedocumenteerd: direct onder een opgehoogd pakket. Er was geen koppeling 

aan de voornoemde bodemopbouw uit werkput 1 mogelijk. Met enige voorbehoud 

zijn de resten vermoedelijk te relateren aan de top van de komafzettingen en/of 

de afdekkende ophogingspakketten: een traject van ca. 50 cm onder de recente 

bouwvoor. 

De resten uit de Nieuwe tijd bestaan uit verschillende spoortypen. Allereerst betreft 

het een dwarssloot vol met vondstmateriaal, die oorspronkelijk aansloot op de 

dubbele omgrachting van het Pesthuis-terrein. De sloot is tegen het einde van het 

derde kwart van de 17e eeuw gedempt, vermoedelijk met afval van een vuilnisbelt 

die op het terrein lag. Het vondstmateriaal vormt daarbij de weerslag van een relatief 

korte tijdsperiode: een periode waarin het stenen Pesthuis in aanbouw was en het 

houten noodpesthuis reeds in gebruik was. De vondsten die vermoedelijk bij de bouw 

van het stenen Pesthuis horen, bestaan uit: keramisch bouwmateriaal, natuursteen, 

hout, vensterglas, spijkers, strips van glas in lood-ramen en hang- en sluitwerk. Het 

merendeel van het vondstmateriaal is echter te relateren aan het gebruik van het 

terrein voor de opvang van pestlijders. Hieruit mogen we afleiden dat sprake was van 

een standaarduitrusting voor de zieke: een uniform scala aan borden, koppen, kleine 

grapen, zalf- en pispotten, gemaakt van eenvoudig roodbakkend aardewerk. Hiernaast 

was sprake van materiaal dat door de individuen zelf werd meegenomen of aan het 

pesthuis was geschonken: andere typen aardewerk, rookgerei, een steengoed knikker, 

een miniatuur bordje, diverse metalen objecten en een groot aantal leren schoenen. 

De voorwerpen zijn veelal eenvoudig en/of sterk versleten. Eet- en klein kookgerei zijn 

goed vertegenwoordigd en wijzen - gezien het formaat - erop dat voedsel per persoon 

werd verwarmd. Het complex botmateriaal en mollusken wijst er daarnaast op dat een 
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breed soortenspectrum, waaronder paard, werd geconsumeerd. Geen van de soorten is 

als ‘luxe’ te bestempelen. En we mogen dit brede spectrum dan ook vooral zien als een 

verdere bevestiging voor de beperkte middelen waar de bewoners van het pesthuis 

over beschikten: men at wat voor handen was. Het geheel wekt een arme indruk, 

waarbij zowel jong en oud als man en vrouw is vertegenwoordigd. 

Na demping van de voornoemde dwarssloot is het terrein (een groenstrook) tussen 

de twee buitenste grachten, in ieder geval ter hoogte van werkput 2, opgehoogd 

met een pakket klei. Naar de redenen voor de demping en de ophoging valt alleen te 

gissen: was er meer oppervlak nodig en/of lag de groenstrook te laag en daardoor te 

nat? Duidelijk is wel dat de locatie hierna gebruikt werd als grafveld. In totaal zijn 21 

graven en een zeventien (secundiare) botconcentraties vrijgelegd, gedocumenteerd 

en verzameld. Bij de analyse zijn zestien graven volledig onderzocht. De overige 

contexten bleken te sterk verrommeld. De combinatie van de leeftijd, geslacht en 

de pathologieën maakt het aannemelijk dat de onderzochte individuen behoren tot 

gestorven militairen die tussen 1672 en 1822 werden opgevangen in het Pesthuis: jonge 

mannen met een vermoedelijk lage sociaal-economische positie. Deze datering wordt 

ondersteund door de stratigrafische positie van de graven - boven de voornoemde 

gedempte dwarssloot - en door de vondst van een knoop uit de 18e eeuw in één van de 

graven.  
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Inleiding

1.1 Aanleiding

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden heeft in 2016 met toestemming 

van de gemeente Leiden een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Leeuwenhoekpark (Figuur 1.1). Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) 

vervulde hierbij een ondersteunende rol en heeft de coördinatie van de uitwerking 

en rapportage op zich genomen. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande 

aanleg van twee waterpartijen (Figuur 1.2). Deze herinrichting besloeg een aanzienlijk 

oppervlak en zou gepaard gaan met bodemingrepen die dieper dan 75 cm reiken. 

De werkzaamheden vormden daarmee een bedreiging voor eventueel aanwezige 

archeologische resten. Een duurzaam behoud van de archeologische resten in situ was 

niet mogelijk. De gemeente Leiden heeft daarom besloten tot een archeologische 

begeleiding (AB) van de werkzaamheden van waterpartij 1. 

1.2 Plangebied Leeuwenhoekpark

Het plangebied bevindt zich ten noordwesten van de historische binnenstad van 

Leiden en direct ten noorden van het voormalige Pesthuis. Aan de oostzijde is sprake 

van bebouwing van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en aan de west- en 

noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Darwinweg en de Sandifortdreef. 

Het onderzoeksgebied betreft de omtrek van waterpartij 1 en ligt ten westen/

zuidwesten van restaurant De Stal. Bij aanvang van het archeologisch onderzoek 

waren de werkzaamheden van de herinrichting reeds gestart. Waterpartij 2 was al 

gerealiseerd.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

De archeologische begeleiding is in mei 2016 uitgevoerd door een team van de 

Universiteit Leiden. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het jaarlijkse 

veldpracticum (field school), waarbij eerstejaarsstudenten de basale werkzaamheden 

leren die met veldonderzoek samenhangen. Onder begeleiding van een vast 

team, bestaand uit dr. J. de Bruin en diverse studentassistenten, zijn per week ca. 

20 studenten wegwijs gemaakt. De menselijke resten zijn daarbij vrij gelegd en 

gedocumenteerd door en onder begeleiding van specialisten van Stichting Lab en het 

Human Osteology Laboratory van de Universiteit Leiden. Met deze bezetting zijn op 

twee locaties werkputten gegraven, gedocumenteerd en onderzocht. Voor de rest van 

het plangebied was oorspronkelijk ook een archeologische begeleiding (door Archol 

BV) voorzien, maar hier is door opdrachtgever en bevoegd gezag uiteindelijk vanaf 

gezien. 

De uitwerking is verder gecoördineerd en uitgevoerd door Archol BV onder leiding 

van drs. T. Goossens. Het hoofddoel was een gedegen onderzoek naar het menselijk 

botmateriaal om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Tevens is onderzoek 

verricht naar verschillende materiaalcategorieën met het oog op de samenstelling, 

datering en relatie met de gebruiksgeschiedenis van het Pesthuis. 

De opdracht voor de archeologische begeleiding is verstrekt door de gemeente 

Leiden. Hierbij trad dhr. M. van Dijk op als vertegenwoordiger. Drs. A. Netiv en dr. 

1
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C. Brandenburgh van Erfgoed Leiden en Omstreken waren betrokken bij het project 

als toezichthouders namens het bevoegd gezag, de gemeente Leiden. Ten behoeve 

van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd 

door het bevoegd gezag.1 Het veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd door Archol 

BV en de Universiteit Leiden, aangevuld met diverse specialisten (Tabel 1.1). Alle 

werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).

1  Brandenburgh 2016

1 

2 

Figuur 1.2 
Restaurant De Stal (rood) en de twee water-
partijen die in het plangebied gegraven wor-
den (Brandenburgh 2016, afb. 1). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

bron:kadaster
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Naam Functie Organisatie

M. Arkesteijn MA specialist - leer Archeoleer

B. Bartholdy student - fysische antropologie Universiteit Leiden

dr. J. de Bruin veldwerkleider Universiteit Leiden

drs. J. van Dijk senior specialist - dierlijk botmateriaal Archeoplan Eco

A. Dijkstra student - fysische antropologie Universiteit Leiden

E.J. van Duijn vrijwilliger - metaaldetectie

I. Fernandez Sanchez student - fysische antropologie Universiteit Leiden

F. van Gelderen BA student-assistent Universiteit Leiden

E. ’t Gilde MSc labassistent - fysische antropologie Universiteit Leiden

drs. T.A. Goossens projectleider Archol BV

E.E. van Hees BA specialist - hout Universiteit Leiden

L.M.A. van Hees BA specialist - dierlijk botmateriaal Archeoplan Eco

drs. M.E. Hemminga veldarcheoloog Archol BV

dr. S. Inskip specialist - fysische antropologie Universiteit Leiden

dr. S. Knippenberg specialist - vuursteen/natuursteen Archol BV

A. Kuiper machinist

K. Lee-Smith BA student-assistent Universiteit Leiden

drs. L. Meurkens specialist - aardewerk prehistorie Archol BV

F. Noij BA student-assistent Universiteit Leiden

drs. C. Nooijen specialist - metaal Gravers gezocht!

J.L.A. Palmer MSc specialist - fysische antropologie Universiteit Leiden

A. Ruiter student-assistent Universiteit Leiden

dr. R. Schats specialist - fysische antropologie Universiteit Leiden

dr. S. Schrader specialist - fysische antropologie Universiteit Leiden

M. Thew student - fysische antropologie Universiteit Leiden

drs. A.C. van de Venne specialist - aardewerk/bouwkeramiek/glas middel-
eeuwen en Nieuwe tijd

Kerament

M. Vergara student - fysische antropologie Universiteit Leiden

drs. B. Veselka senior specialist - fysische antropologie Stichting LAB

B. van de Weerd BA student-assistent Universiteit Leiden

M. van Zon MA rapporteur Archol BV

1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Archeologische Begeleiding (AB) 

Projectnaam: Leiden - Darwinweg (16DAR)

Archolprojectcode: LDF1615

Archis-zaaknummer: 3998683100

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
M. van Dijk

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden 
Erfgoed Leiden en Omgeving
dr. C.R. Brandenburgh
drs. A. Netiv
drs. M. Rietkerk

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Universiteit Leiden - Faculteit der 
Archeologie 

Periode van uitvoering veldwerk: mei 2016

Versie: 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: 09 juli 2018

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Leeuwenhoekpark, Darwinweg

Coördinaten gebied: 92.521/464.561 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 1,4 ha 

Huidig grondgebruik: Park/grasland/water

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Depot Erfgoed Leiden en 
Omstreken

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijk kader2

De ondergrond van Leiden bestaat uit Pleistocene afzettingen, gelegen op een 

diepte van 12 tot 16 m -NAP, met daarop Holocene afzettingen bestaande uit veen- 

en mariene zand- en kleipakketten. In een strook aan weerszijden van de Oude 

Rijn komen fluviatiele klei- en zandafzettingen voor. In West-Nederland werd de 

sedimentatie direct of indirect beïnvloed door de zeespiegelstijging. In de loop van 

het Holoceen, vanaf ca. 5000 jaar geleden, werd voor de kust een rij strandwallen 

gevormd, waardoor het achterland grotendeels werd afgeschermd van de zee. In het 

Hollandse getijdebekken achter de kustbarrière ontstonden afzettingen van zand en 

klei die tot het Wormer laagpakket van de Formatie van Naaldwijk worden gerekend. 

Verder landinwaarts kon als gevolg van de zeespiegelstijging veenvorming optreden.

Alleen via de mondingen van rivieren, zoals bij de Oude Rijn, bleef de zee toegang 

tot het achterland houden. Naarmate de mondingen dichtslibden en de zeespiegel 

bleef stijgen, verzoette het milieu en ontstond een dik veenpakket: het Hollandveen 

Laagpakket. In perioden van grote zee-activiteit werden vanuit de zeegaten soms 

delen van het veen geërodeerd en vond opnieuw afzetting van klei en zand plaats. 

Landinwaarts had de Oude Rijn de meeste invloed op de vorming van het landschap. 

De invloed van de Oude Rijn begon rond 4400 v.Chr., waarbij de bedding van de 

rivier zich regelmatig verlegde en aan weerzijden van de actieve geul oever- en 

komafzettingen (klei en zand) werden afgezet. Ook ontstonden in het lage achterland 

achter de oeverwallen kreek- en geulsystemen. Het plangebied ligt in de stroomgordel 

van de Rijn, op de noordelijke oever (Figuur 2.1). In de ondergrond zijn naar 

verwachting dan ook oever- en/of komafzettingen aanwezig. 

2.2 Historisch-geografisch kader3

Het plangebied bevindt zich ten noordwesten van de historische kern van Leiden. 

De oudste vermelding van een nederzetting ter plaatse dateert uit ca. 860. Deze 

nederzetting was gunstig gelegen, op de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe 

Rijn. In 1266 kreeg Leiden stadsrechten. Door textielindustrie ontwikkelde de stad 

zich tot een van de grote steden in het gewest Holland. Het plangebied was in de late 

middeleeuwen in gebruik als warmoesland en bleekvelden.

In de 17e eeuw kwam daar verandering in. De stad kwam in deze eeuw tot bloei, maar 

werd in de 16e en 17e eeuw geteisterd door enkele ‘builenpest’-epidemieën (1574, 

1601, 1604, 1624, 1635-1636 en 1655). De ziekte vergde het leven van meer dan 30.000 

mensen. In 1635 liet het stadsbestuur voor minder vermogende mensen een houten 

noodpesthuis bouwen buiten de stad (Figuur 2.2, gebouw A). Het gebouw was ca. 11,5 

x 75,5 m en had zes zalen voor mannen, vrouwen en kinderen. Tussen de epidemieën 

in werd het gebruikt als verzorgingstehuis voor zieke wezen en ‘dollen’. Ten oosten 

hiervan werd- eveneens in 1635 - het woonhuis van de binnenvader en -moeder 

gebouwd. Deze gebouwen werden uitgevoerd in steen. 

2  Naar Brandenburgh 2016.
3  Gebaseerd op: Maat e.a. 1985; Dröge 2000; Goddijn 2015; Brandenburgh 2016. 

2
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Landschappelijke ligging van de 
onderzoekslocatie (bron: Cultuur Historische 
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De inrichting van het terrein rondom wordt gekenmerkt door de bestrijdingswijze 

van de pest: het vermijden van contact en het zo spoedig mogelijk begraven van 

de slachtoffers. Het pesthuis werd daarbij van de omgeving geïsoleerd door twee 

grachtengordels en bewaakte toegangen. Het onderzoeksgebied ligt ten noorden van 

het Pesthuis en overlapt met deze grachten of sloten, de tussenliggende groenstrook 

en het terrein erbuiten (Figuur 2.4). Aan de noordzijde van het houten pesthuis werd 

een begraafplaats aangelegd (Figuur 2.2, terrein D). Het vroegste gebruik van de 

begraafplaats zou dateren uit 1635. Een sluitdatering is op basis van het bronmateriaal 

niet te geven.

In 1655 werd Leiden opnieuw getroffen door een epidemie. Met de voorbereiding van 

de bouw van het stenen Pesthuis was reeds begonnen. Men kwam tot de conclusie 

dat de capaciteit niet groot genoeg zou zijn en de plannen werden uitgebreid met 

dakkapellen. In 1655 werd alvast een onderkomen gebouwd voor de opvang van grote 

hoeveelheden weeskinderen die aan de ziekte leden (Figuur 2.2, terrein C). Met de 

bouw van het stenen Pesthuis werd in 1658 gestart. In 1661 was het gebouw klaar. 

Figuur 2.2 toont de definitieve plattegrond van het complex, die kort na gereedkoming 

moet zijn gemaakt. Dröge stelt de datering van deze kaart omstreeks 1670, maar dit 

kan evenwel eerder of later zijn geweest.4

4  Dröge 1989, 9-10. 

Figuur 2.2 
Het Pesthuis met enkele gebouwen en loca-
ties zoals beschreven in de tekst:
A = houten Pesthuis
B = huis van de binnenvader en -moeder
C = huis van de wezen
D = begraafplaats
I/K = stenen Pesthuis
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Figuur 2.3 toont de uiteindelijke ontstane situatie in 1682. Hierop wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een oude en een nieuwe begraafplaats. Daartussen 

was een bleekveld met blekerij gelegen. Een bleekveld is een grasweide waarop 

linnen werd gebleekt. Het linnen werd uitgespreid op het gras om te drogen. Het 

kreeg daarbij een frissere geur en onder invloed van de zon ook een blankere kleur. 

Het houten pesthuis is op dit overzicht nog aanwezig. Enkele decennia later was het 

gebouw zo slecht geworden dat het stadsbestuur in 1717 toestemming gaf het gebouw 

te slopen.

Het is niet duidelijk of het huidige stenen gebouw daadwerkelijk dienst heeft gedaan 

als pesthuis, omdat de grootste golf van epidemieën toen al voorbij was. Tevens ging 

de laatste pestepidemie die Nederland trof (1664-1665) aan Leiden voorbij. Het is 

daarmee waarschijnlijk dat het Pesthuis nooit gebruikt is voor zijn oorspronkelijke doel. 

Vanaf 1672 kreeg het stenen Pesthuis geleidelijk een andere functie. In dit rampjaar 

werden er gewonde en zieke matrozen opgevangen. Het stadsbestuur stond erop dat 

te allen tijde, indien nodig, ruimte gemaakt moest worden voor opvang van pestlijders. 

Het Pesthuis werd achtereenvolgens gebruikt voor: 

- opvang van gewonde en zieke matrozen in 1672, 1673 en 1781;

- opvang van Engelse krijgsgevangenen in 1787;

- opvang zieke en gewonde Hannoveraanse soldaten in 1794;

- militair hospitaal van de Fransen in 1795-1801;

- militair hospitaal van de Hollanders in 1808-1812 en 1815-1822. 

Vanaf 1822 kreeg het Pesthuis een bestemming als militaire gevangenis. Het Pesthuis 

werd hiervoor meerdere malen verbouwd en uitgebreid. Rond 1861 werd hiervoor 

de oostelijke gracht gedempt. Het complex bleef tot 1 januari 1890 in gebruik als 

Figuur 2.3 
Vogelvlucht van de gebouwen en terreinen 
van het Pesthuiscomplex uit 1682. 
1 = oude begraafplaats 
2 = bleekveld 
3 = nieuwe begraafplaats
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gevangenis, waarna het werd gebruikt als rijkswerkinrichting voor vrouwen. In 1910 

kreeg het een nieuwe bestemming als Rijksopvoedingsgesticht voor jongens. Hiervoor 

werd het Pesthuis opnieuw deels verbouwd. Het complex behield die functie tot 1928, 

waarna het in gebruik werd genomen als rijkspsychiatrische inrichting. 

Het is niet precies duidelijk hoe lang deze situatie duurde. Mogelijk kreeg het Pesthuis 

kort voor de Tweede Wereldoorlog een nieuwe functie. Tijdens de oorlog werd het 

Pesthuis gerestaureerd. In 1956 werd het in gebruik genomen als Koninklijk Nederlands 

Leger- en Wapenmuseum. Het museum verhuisde in 1984 naar Delft, waarna de 

Natuurhistorische Presentatie in het gebouw werd gevestigd. Uiteindelijk werd het 

Pesthuis in 1990 betrokken bij het nieuwe museum Naturalis, waar het sinds de 

opening in 1998 dienst deed als entree en museumwinkel. Ten tijde van dit schrijven is 

het museum bezig met een verbouwing, waarbij het Pesthuis niet langer als entree zal 

fungeren. De nieuwe functie is vooralsnog onbekend. 

2.3 Archeologisch kader

In en nabij het plangebied zijn verscheidene archeologische onderzoeken uitgevoerd 

die relevant zijn voor onderhavig onderzoek. In de eerste plaats een proefsleuvenon-

derzoek 50 m ten westen van de Darwinweg. Dit onderzoek is uitgevoerd door het 

bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Leiden (het huidige Erfgoed 

Leiden en Omstreken). Hierbij zijn sporen en vondsten aangetroffen.5 Het merendeel 

van het vondstmateriaal bestaat uit handgevormd aardewerk. Hoewel hierbij een 

Romeinse datering wordt verondersteld, is op basis van de magering ook een datering 

in de late ijzertijd of op het eind van de midden-ijzertijd mogelijk. Meerdere goed 

geconserveerde vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd zijn uit de regio 

bekend. Deze liggen op de stroomgordel van de Oude Rijn en op de strandwallen ten 

noorden hiervan. De vindplaats ten westen van de Darwinweg ligt op matig siltige 

tot zandige oeverafzettingen van de Oude Rijn. De bovengrond is ter plaatse diep 

verstoord, waardoor het sporenvlak is afgetopt. Het sporenbeeld bestaat uit enkele 

greppels en kuilen.

Op het terrein van het Pesthuis hebben diverse onderzoeken plaats gevonden. 

Allereerst zijn er in 1983 vier kleine werkputten gegraven en onderzocht (Figuur 2.4).6 

Bij aanleg van leidingen op het terrein van het Pesthuis werden namelijk menselijke 

resten gevonden. Deze vondst werd opgevolgd door een kleinschalig archeologisch 

onderzoek. Het onderzoek had als doel inzicht in de herkomst van de skeletten te 

verkrijgen, in het licht van de verschillende functies die het gebouw in de loop van 

eeuwen had vervuld. De locatie van de putten is bepaald aan de hand van de kaart van 

het Pesthuis uit 1682. Hierbij is de oude begraafplaats niet onderzocht, omdat hier later 

een boomgaard zou zijn aangelegd. Werkputten 1 en 2 zijn op de nieuwe begraafplaats 

gegraven. Het is onduidelijk tot welke diepte deze putten zijn uitgegraven en hoe de 

opbouw ter plaatse er uit zag. Wel staat vast dat hier geen menselijk botmateriaal is 

aangetroffen.

Werkput 3 en 4 zijn gegraven op locaties waar geen melding wordt gemaakt van 

begravingen op het beschikbare kaartmateriaal: in de groenstrook tussen de twee 

westelijke, buitenste grachten. In deze werkputten werd echter wel degelijk menselijk 

botmateriaal aangetroffen (Bijlage 10). Dit is niet verwonderlijk wanneer we in 

5  Van Domburg & Brandenburgh 2006.
6  Maat e.a. 1985.



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  17

ogenschouw nemen dat deze strook tussen de grachten sinds mensenheugenis als 

‘dodenakker’ bekend stond. In werkput 3 betreft het twee aaneengesloten rijen, op 

elkaar gestapelde doodskisten. De kisten bevonden zich op een diepte van 1,25 m 

-Mv en waren zij aan zij geplaatst, alternerend in oostelijke en westelijke richting. De 

hoofd- en voeteinden waren verstoord bij de aanleg van twee parallelle leidingen. 

Navraag bij de grondwerkers wees uit dat van zuid naar noord over het gehele tracé 

van de leidingen menselijke resten zijn aangesneden: grote stroken opeengestapelde 

begravingen, al dan niet gekist.7 Werkput 4 werd ca. 175 m ten noorden van werkput 

3 aangelegd en onderzocht. Op deze locatie werden menselijke resten op drie 

niveaus aangetroffen. Het onderste niveau bevond zich op 1-1,3 m -Mv (1,89-2,19 m 

-NAP) en betrof een kist met een dubbele bodem. Onder de dubbele bodem lagen 

de resten van een onthoofde vrouw. Daarboven bevonden zich de resten van twee 

jonge mannen, waarvan er één ook onthoofd bleek en de ander grove kapsporen op 

de schedel vertoonde. Tussen 0,5-0,9 m -Mv (1,39-2,09 m -NAP) was sprake van een 

massagraf. Hierin lagen de resten van minimaal 21 individuen. Zij waren zonder kist of 

doek wanordelijk in het graf gelegd. In de bovenliggende laag, tot ca. 0,5 m -MV (1,39 

m -NAP), werden afgezaagde beenderen van armen en benen gevonden. Gezien de 

context (de bouwvoor) is het onzeker of we hier met jonger materiaal te maken hebben 

dat (in situ) boven oudere begravingen ligt of met oudere resten die zijn verplaatst.

De begravingen uit werkput 3 en het massagraf uit werkput 4 zijn geïnterpreteerd als 

bijzettingen van slachtoffers van (pest-)epidemieën gezien de volgende kenmerken: 

grote aantallen aaneenliggende begravingen, wanordelijke stapeling van niet-gekiste 

doden, het in gelijke aantallen voorkomen van mannen en vrouwen en mogelijk ook 

de verdeling van de leeftijden bij overlijden. De drie individuen in de kist met dubbele 

bodem zijn daarbij bestempeld als overblijfselen van een executie. De geamputeerde 

skeletdelen in de bovenlaag zouden samen kunnen hangen met het gebruik van het 

Pesthuis als militair hospitaal. Voor geen van de resten is een duidelijke datering te 

geven. 

In 2010 is de binnen het plangebied de ondergrond onderzocht door middel van een 

karterend archeologisch onderzoek.8 Hierbij kon de landschappelijke opbouw uit 

paragraaf 2.1 worden bevestigd en gespecificeerd (Figuur 2.5). In het noordwestelijke 

deel van het plangebied zijn oeverafzettingen aanwezig. Dit is een voortzetting van de 

oeverafzettingen die in 2005/2006 ten westen van de Darwinweg door de gemeente 

Leiden zijn onderzocht (zie boven). De rest van het plangebied wordt gekenmerkt door 

meer kleiige komafzettingen.

Zoals Figuur 1.2 laat zien omvat de ontwikkeling van het plangebied de aanleg van 

twee waterpartijen. Onderhavig onderzoek betreft waterpartij 1, aan de west- en 

zuidwestzijde van restaurant De Stal. Ten oosten van De Stal was waterpartij 2 ten tijde 

van het veldwerk van onderhavige onderzoek inmiddels gerealiseerd. Voorafgaand 

aan de ontgraving is dit deel van het plangebied ook archeologisch onderzocht. 

Archol heeft daarvoor in 2013 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.9 Hierbij kon de 

landschappelijke opbouw uit het vooronderzoek worden bevestigd. In de noordelijke 

sleuven werden sporen van de inrichting van het terrein rondom het Pesthuis 

gevonden: sloten (Figuur 2.4). In de zuidelijke sleuven werden bewoningsresten 

gevonden: funderingen, een uitbraaksleuf en een water- of beerput. Het is onzeker 

7  Maat e.a. 1985, 55.
8  Louwe & Schrijvers 2010.
9  Goddijn 2015.
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of deze sporen samenhangen met het gebruik van het terrein in de 17e eeuw of 

later. Duidelijk is wel dat voorafgaand aan de bebouwing op deze locatie menselijke 

resten zijn begraven. Deze zijn bij de bouw en sloop zodanig verstoord, dat over het 

botmateriaal zelf en de wijze van begraven (kist/doek/niets, oriëntatie) weinig valt te 

zeggen. Op historisch kaartmateriaal is deze locatie aangegeven als bleekveld, zonder 

aanwijzingen voor een begraafplaats (Figuur 2.3, nr. 2). Op basis van de resultaten is 

voor waterpartij 2 vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een archeologische 

begeleiding.10 Dit advies heeft geen gevolg gekregen, waardoor het onduidelijk blijft 

hoe de begravingen op deze locatie eruit zagen en tot welke gebruiksfase van het 

Pesthuis zij behoren. Dit geldt eveneens voor de bebouwing. 

Voorafgaand aan onderhavig onderzoek zijn begin 2016 vier zoeksleuven gegraven om 

de ligging van een persleiding binnen het plangebied te bepalen. De globale ligging 

van deze sleuven is weergegeven in Figuur 2.4. Hierbij werden op meerdere plaatsen 

menselijke resten gevonden. Deze resten lagen op een diepte van ca. 0,8-1 m -Mv, 

binnen de groenstrook langs de buitenste omgrachting.

2.4 Verwachting

Op basis van bovenstaande gegevens is voor het onderzoeksgebied de volgende 

verwachting uit te spreken. De landschappelijke opbouw wordt vermoedelijk bepaald 

door oeverafzettingen in het noorden en komafzettingen in het zuiden. Hierboven 

is naar verwachting sprake van diverse ophogingslagen en verstoorde bovengrond. 

10  Goddijn 2015, 32-33.

Figuur 2.5 
De resultaten van het karterend onderzoek 
(bron: Louwe & Schrijvers 2010, kaartbijlage 
4b). 
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Dit pakket is ca. 0,8-1 m dik. Hieronder worden resten uit de 17e-18e eeuw verwacht: 

perceelsgreppels, waterlopen en menselijke begravingen. Mogelijk zijn op dit niveau 

en/of dieper ook resten uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd aanwezig. De relatief 

hoge grondwaterstand heeft er daarbij voor gezorgd dat organisch materiaal, zoals 

menselijk botmateriaal, goed bewaard is gebleven. Jongere activiteiten, zoals de 

aanleg van enkele leidingen, zal daarbij het archeologisch niveau (lokaal) hebben 

verstoord.
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel

Doelstelling van het project is ex situ behoud van de archeologische resten voor 

zover deze zich binnen de grenzen van het plangebied bevinden, zodat het terrein 

kan worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Het algemene doel van het 

archeologisch onderzoek is het documenteren en veilig stellen van de archeologische 

resten en daarmee de archeologische informatie die van belang is voor kennisvorming 

over het verleden in de gemeente Leiden. Dit geldt in het bijzonder voor menselijk 

botmateriaal. 

3.2 Onderzoeksthema’s

Het onderzoek dient aan te sluiten bij onderzoeksthema’s uit de Gemeentelijke 

Onderzoeksagenda Archeologie Leiden.11 Relevant voor onderhavig onderzoek is de 

bewoningsdynamiek in de grenszone van het Romeinse rijk enerzijds en de gezond-

heidstoestand van (delen van) de bevolking in de 17e eeuw anderzijds. Ten behoeve van 

het onderzoek zijn in het PvE de volgende vragen opgenomen:12

1. Wat is de verspreiding en gaafheid van de aanwezige archeologische resten? 

2. Bij het aantreffen van skeletresten die niet verstoord zijn:

 a. Hoeveel mensen zijn er begraven?

 b. Hoe was de leef- en gezondheidstoestand van de begravenen?

 c. Wat was de leeftijd van de begraven individuen?

 d. Wat was de lichaamslengte van de begraven individuen?

 e. Is er sprake van botafwijkingen die duiden op bepaalde ziektes? 

 

11  Brandenburgh & Orsel 2013. 
12  Brandenburgh 2016.

3
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

In het PvE staat de aanpak van het archeologisch onderzoek omschreven als een 

archeologische begeleiding: bij de graafwerkzaamheden dient een archeoloog 

aanwezig te zijn die zorg draagt voor een basisdocumentatie (locatie, foto’s) en 

berging van de skeletresten. Van deze strategie is bij uitvoer afgeweken omdat de 

locatie kon worden ingezet voor het jaarlijkse veldpracticum van de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden. Op de locatie was ruimte voor de aanleg van 

twee werkputten, deels buiten waterpartij 1 maar nog wel binnen de grenzen van 

het plangebied (Figuur 4.1). De putten liggen aan weerszijden van een persleiding. 

Werkput 1 kon in zijn geheel worden aangelegd en gedocumenteerd. Werkput 2 is in 

delen aangelegd en gedocumenteerd. Door de hoge grondwaterstand en daarmee 

samenhangende belemmeringen voor de werkzaamheden is ervoor gekozen telkens 

een klein segment aan te leggen en eerst de menselijke resten te documenteren en 

bergen alvorens het volgende segment aan te leggen. 
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Figuur 4.1 
Overzicht van de onderzochte putten. 
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Bij het veldwerk zijn methoden en technieken gehanteerd zoals beschreven in het 

PvE, KNA versie 3.2 en de Archol-werkinstructies. Waar mogelijk zijn profielkolommen 

gedocumenteerd. De sporen zijn gecoupeerd en afgewerkt, waarbij vooral aandacht 

uitging naar de begravingen van menselijke resten. In het zuiden van werkput 2 was 

een sloot aanwezig met een grote hoeveelheid vondstmateriaal. De gehele vulling 

van dit spoor is uitgetroffeld en -geschept door de eerstejaarsstudenten (Figuur 

4.2). Metaaldetectie is daarbij ingezet, evenals bij de aanleg van de werkputten. De 

menselijke resten zijn zoveel mogelijk op locatie beschreven. Hierbij is vastgesteld wat 

de ligging van de verschillende elementen is, inclusief registratie van de ontbrekende 

delen en mate van conservering. 

4.2 Uitwerking

De uitwerking is verder gecoördineerd en uitgevoerd door Archol. Het hoofddoel was 

een gedegen onderzoek naar het menselijk botmateriaal om de onderzoeksvragen 

te kunnen beantwoorden (Hoofdstuk 3). Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 

relatief intacte begravingen versus sterk verrommelde graven en botconcentraties. 

Al het materiaal is schoongemaakt, maar alleen het materiaal uit de relatief intacte 

begravingen is nader geanalyseerd. Bij het onderzoek werd ook een aanzienlijke 

hoeveelheid (delen van) leren schoenen gevonden. Deze zijn beschreven in een 

uitgebreide catalogus (Bijlage 6). Het overige onderzoek naar de verschillende 

materiaalcategorieën is uitgevoerd met het oog op samenstelling en datering. De 

determinaties zijn opgenomen in dit rapport of - bij grotere complexen - als bijlage en 

worden vergezeld door een beschrijving van de gebruikte methodiek (Bijlage 3 t/m 9). 

 

Figuur 4.2 
Impressie van de werkzaamheden (fotograaf: 
J. de Bruin).  
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Resultaten: resten uit de ijzertijd

5.1 Landschappelijke context

In werkput 1 is een profiel gedocumenteerd dat representatief is voor de landschappe-

lijke opbouw binnen het onderzoeksgebied (Figuur 5.1). In de basis van deze opname is 

sprake van een homogene, grijsbruine, matig siltige klei (klastisch pakket 1). Dit pakket 

is matig humeus en relatief slap. In diepteligging komt deze laag (230-260 cm -Mv; 

1,98-2,28 m -NAP) overeen met een veenlaag (ca. 300 cm -Mv) die 45 m oostelijker is 

aangesneden bij het proefsleuvenonderzoek in 2013.13 Vermoedelijk betreft klastisch 

pakket 1 de voortzetting van deze laag, waarbij niet zozeer veen is gevormd maar een 

homogeen en humeus kleipakket. Gezamenlijk wijzen deze waarnemingen op een 

periode waarin nauwelijks sediment werd afgezet. In deze periode was binnen het 

onderzoeksgebied sprake van een komgebied. 

13  Goddijn 2016, 24.

Figuur 5.1 
Landschappelijke opbouw in werkput 1.  

5
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Hierboven is een nieuw pakket klei afgezet (klastisch pakket 2; 180-230 cm -Mv; 

1,48-1,98 m -NAP): blauwgrijs van kleur, rijker aan silt, armer aan humus en steviger. 

De overgang tussen deze twee pakketten is erg onregelmatig. Het is onduidelijk of 

dit het gevolg is van bijvoorbeeld betreding of een verandering in het afzettingsmi-

lieu. Voor klastisch pakket 2 geldt dat deze afzettingen ook samenhangen met een 

komgebied, maar met een actiever afzettingsmilieu. Het pakket is immers rijker aan 

silt en vertoont her en der gelaagdheid. In de top van dit pakket is een 10 cm dikke, 

bruin tot grijs gekleurde laag aanwezig die tijdens het veldwerk als een ondiepe 

greppel is weggeschreven (Figuur 5.1 laag op 170-180 cm -Mv; 1,38-1,48 m -NAP). Deze 

laag maakt weliswaar een dipje, maar toont geen insteek en bleek ook over de rest van 

de werkput aanwezig. Vermoedelijk vertegenwoordigt de laag een stilstandsfase in 

de sedimentatie, waarbij zich een vegetatiehorizont heeft kunnen ontwikkelen en het 

onderliggende kleipakket langzaam is gerijpt. 

De relatief geleidelijke overgang naar het bovenliggende pakket geeft aan dat 

dit oppervlak vervolgens bedekt is geraakt met een nieuw pakket klei (150-170 

cm -Mv; 1,18-1,38 m -NAP). In kleur, textuur en samenstelling vertoont klastisch 

pakket 3 overeenkomsten met pakket 2. Vermoedelijk gaat het hier dan ook om 

komafzettingen. De afzettingen van pakket 3 zijn echter steviger, rijker aan ijzer en 

rijker aan humusvlekken. Ook in de top van dit pakket heeft zich een bodem gevormd 

(130-150 cm -Mv; 0,98-1,18 m -NAP). Deze is grijsbruin van kleur, homogeen en 

humeus. Vermoedelijk vormde deze bodem het maaiveld tot ruim in de 20e eeuw. Bij 

de ontwikkeling van het terrein rondom het Pesthuis en het LUMC is het plangebied 

vervolgens met meerdere lagen sediment opgehoogd en geëgaliseerd (0-130 cm -Mv; 

0,32-0,98 m -NAP). 

5.2 Aardewerk

L. Meurkens & A.C. van de Venne

In werkput 1 zijn op meerdere niveaus scherven verzameld. Het merendeel betreft 

handgevormd aardewerk en is afkomstig uit klastisch pakket 1 en de onderzijde 

van klastisch pakket 2 (v. 54). Op een hoger niveau is nog een handgevormde scherf 

verzameld, evenals twee gedraaide scherven (v. 1). Het is hierbij onzeker uit welke 

laag het materiaal precies afkomstig is. Er is enkel een traject van ca. 50 cm aan te 

duiden onder de recente ophogingen: de mogelijke vegetatiehorizont in de top van 

klastisch pakket 2, klastisch pakket 3 en de bodem (het oude maaiveld) in de top van 

dit klastisch pakket 3. 

Het handgevormd aardewerk betreft 28 scherven, waarvan 10 stuks gruis.14 De 

overige 18 scherven laten maar weinig diagnostische kenmerken zien. Het gaat 

daarbij om 15 wandscherven, waarvan één versierd met groeven. Daarnaast zijn drie 

randscherven aanwezig, waarvan één afkomstig van een drieledige pot met hoekig 

oor. Het aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met potgruis (N=11). Enkele scherven 

zijn gemagerd met organisch materiaal (N=4) en zand (N=2). Het complex biedt weinig 

aanknopingspunten voor een nauwkeurige datering. Op basis van de aanwezigheid van 

organisch mageringsmateriaal en de pot met hoekig oor ligt de datering waarschijnlijk 

in de late ijzertijd.15 

14  Gruis betreft scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarvan een of beide oorspronkelijke op-
pervlakken verdwenen zijn.  

15  Van Heeringen 1992. 
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Het gedraaide aardewerk bestaat uit een rand- en een wandfragment. Het betreft 

roodbakkend aardewerk dat voorzien is van een laag glazuur. De scherven zijn klein 

en weinig diagnostisch, waarbij er geen specifiekere datering dan ‘Nieuwe tijd’ kan 

worden gegeven. 

5.3 Dierlijk botmateriaal

L.M.A. van Hees & J. van Dijk 

Bij het handgevormde aardewerk werd ook botmateriaal gevonden (Tabel 5.1 en 

Tabel 5.2). Het materiaal is zeer sterk gefragmenteerd, van bijna alle fragmenten is 

minder dan 10% bewaard gebleven. Slechts één fragment omvat 50-75 % van het 

betreffende element. De staat van verwering van de botten is te rekenen tot stadium 

3: het oppervlak vertoont ruwe, verweerde vlakken waar de uiterste lagen bot zijn 

verdwenen.16 Slechts drie elementen waren op soort te brengen, namelijk een bekken 

en hielbeen van rund en een middenhandsbeentje uit de vleugel van een eend. 

Daarnaast zijn er elementen van grote en middelgrote zoogdieren aanwezig. Het 

bekken van het rund is volgroeid; dit betekent dat het dier tenminste 7-10 maanden 

oud was. Ook zit er een hakspoor op. Verder levert deze zeer geringe hoeveelheid 

botten geen informatie op.

rund
large 

mammal
medium 

mammal mammal

lichaams-
deel element N N N N totaal Nederlandse naam

kop cranium  -  - -  1 1 schedel

romp vertebra lumbalis - 1 - - 1 lendewervels

  costa - - 1 - 1 ribben

achterpoot  pelvis 1 - - - 1 bekken

  calcaneus 1  -  -  - 1 hielbeen

divers os longum  - 1  - 2 3 pijpbeen

  indet.  -  -  - 4 4 indet.

totaal   2 2 1 7 12  

eend

lichaamsdeel element (N) totaal Nederlandse naam

vleugel carpometacarpus 1 1 middenhandsbeen

totaal 1 1

5.4 Beschouwing

Het landschap binnen het onderzoeksgebied valt te karakteriseren als een komgebied. 

Hierbij was sprake van diverse fasen, waarin niet of nauwelijks sedimentatie plaats 

vond, gevolgd door bodemvorming. Op de overgang van klastisch pakket 1 naar 2 (ca. 

2,3 m -Mv) is sprake van een rommelig en humeus niveau, getuige van een periode 

met weinig sedimentatie. Deze was goed te dateren: op dit niveau en in de afdekkende 

afzettingen is namelijk aardewerk en dierlijk botmateriaal uit de ijzertijd aangetroffen. 

Mogelijk is dit nader te specificeren tot de late ijzertijd. Er zijn geen sporen aan deze 

vondsten te koppelen. Kijken we naar de samenstelling van dit niveau dan waren de 

omstandigheden binnen het onderzoeksgebied zelf vermoedelijk te nat. Het lijkt dan 

ook om een vondstspreiding in de periferie van een nederzettingsterrein te gaan. Het 

16  Huisman e.a. 2006.

Tabel 5.1 
Soortenspectrum en skeletelementen uit de 
komafzettingen - zoogdier. 

Tabel 5.2 
Soortenspectrum en skeletelementen uit de 
komafzettingen - vogel. 
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aardewerk en dierlijk botmateriaal uit deze laag wijzen op een nabijgelegen neder-

zettingsterrein. Dit zou de vindplaats kunnen zijn die door de gemeente Leiden in 

2005/2006 ten westen van de Darwinweg is onderzocht. Hoewel het aldaar gevonden 

aardewerk door de rapporteurs jonger wordt gedateerd, kan een datering in de ijzertijd 

niet worden uitgesloten. Dit nederzettingsterrein bevindt zich op ca. 50 m afstand, op 

de hoger gelegen en drogere oeverafzettingen. Deze oeverafzettingen zouden op basis 

van het booronderzoek ook in het noorden van het onderhavige onderzoeksgebied 

aanwezig zijn. Dit gedeelte kon echter niet nader worden onderzocht; het blijft dan 

ook onduidelijk of de vindplaats tot binnen het gebied van waterpartij 1 reikte. 

De eerstvolgende aanwijzingen voor activiteiten in het onderzoeksgebied dateren uit 

de late middeleeuwen en bestaan uit enkele scherven (paragraaf 6.3). Het materiaal 

is echter niet aan sporen of een laag te koppelen, waarbij het gissen blijft naar de 

context waarin we deze vondsten mogen plaatsen. Dit geldt ook voor de voornoemde 

scherven uit de Nieuwe tijd die afkomstig moeten zijn uit de bovenste 50 cm van de 

komafzettingen. Deze scherven uit de Nieuwe tijd zijn ook niet aan sporen of een laag 

te koppelen, maar kunnen met de nog te bespreken sporen en vondsten van werkput 

2 wel goed in een gebruikscontext geplaatst worden door het historisch bekende 

gebruik van de locatie vanaf 1635 (paragraaf 2.2). De archeologische resten dateren 

overwegend uit de 17e eeuw en later. Zij zijn in twee fasen te verdelen: allereerst de 

inrichting van het terrein (Hoofdstuk 6) en vervolgens een gebruik van de locatie als 

grafveld (Hoofdstuk 7). Het is daarbij onzeker hoe dit gebruik zich verhoudt tot de 

landschappelijk opbouw ter plaatse: welke tijdsdiepte is vertegenwoordigd in klastisch 

pakket 2 en hoger? De herkomst en datering van de hierboven beschreven gedraaide 

scherven is zoals gezegd onzeker en geeft hierin geen duidelijkheid. 
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Resultaten: resten uit de bouw- en gebruiksfase van 
het Pesthuis in de 17e eeuw

6.1 Inleiding

In 1635 liet het stadsbestuur voor minder vermogende mensen een houten 

noodpesthuis bouwen buiten de stad. Met de voorbereiding van het stenen Pesthuis 

werd begonnen en het terrein werd ingericht. Het Pesthuis werd gescheiden van de 

omgeving door grachtengordels en bewaakte toegangen. Hierbij is het onduidelijk 

in welk jaartal de grachten werden ontgraven en de tussenliggende groenstrook 

werd aangelegd. Op het terrein verrezen diverse gebouwen. De bouw van het stenen 

Pesthuis werd in 1658 gestart en kwam gereed in 1661. 

Werkput 1 ligt buiten de omgrachting van het Pesthuis. Werkput 2 ligt op de 

voornoemde groenstrook tussen de dubbele omgrachting. Figuur 2.2 toont de 
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Sporen van de inrichting van het terrein in de 
17e eeuw. 
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definitieve plattegrond van het complex, die kort na gereedkoming moet zijn gemaakt. 

Dröge stelt de datering van deze kaart omstreeks 1670, maar dit kan evenwel eerder 

of later zijn geweest.17 Op deze kaart zien we een dwarssloot die de groenstrook 

doorsneed en beide grachten met elkaar verbond. De sloot reikte in oostelijke richting 

tot ver op het binnenterrein. Figuur 2.3 toont de uiteindelijke situatie in 1682: op deze 

kaart is de dwarssloot ter hoogte van de groenstrook niet langer zichtbaar. Deze moet 

vóór 1682 zijn gedempt. Alleen het oostelijke sloottraject op het binnenterrein is nog 

afgebeeld.

6.2 Sporen

Spoor 12 en 23 in werkput 2 zijn te bestempelen als de resten van de voornoemde 

dwarssloot op de groenstrook (Figuur 6.1). Spoor 12 werd reeds bij de vlakaanleg 

aangesneden. De richting van het spoor kon daarbij worden opgetekend (zuidwest-

noordoost) en komt overeen met de sloot op het kaartmateriaal. Het spoor bleek 

zeer rijk aan vondstmateriaal: een dik pakket scherven, metaal, leer, botmateriaal, 

bouwmateriaal, glas en hout is verzameld. Het materiaal bevond zich in een sterk 

humeuze, soms zelfs venig aandoende vulling. De diepte en exacte opbouw van de 

opvulling van spoor 12 konden niet worden bepaald: het was niet mogelijk een profiel 

te documenteren door wateroverlast. Aan de westzijde van put 2, ten westen van de 

verstoring die met een persleiding samenhangt, kon het vervolg van spoor 12 niet met 

zekerheid worden vastgesteld. In het vlak was hier sprake van een schoner, opgebracht 

kleidek. Bij de ontgraving van een kijkgat bleek in de ondergrond echter wel een 

vergelijkbaar pakket vondstmateriaal aanwezig dat slechts in beperkte mate kon 

worden onderzocht: spoor 23. 

Aangenomen wordt dat deze sporen dezelfde context vertegenwoordigen: de 

dwarssloot. De grote hoeveelheid vondstmateriaal in de top van de opvulling en 

de humeuze aard van het sediment doen vermoeden dat de sloot op een gegeven 

moment in één keer gedempt is met een nabijgelegen vuilnisbelt, vol vondsten en 

vergaan organisch materiaal. In totaal konden 2.579 vondsten - zo’n 46,6 kg - worden 

verzameld. Hieronder zal elke categorie afzonderlijk worden toegelicht. 

6.3 Aardewerk

A.C. van de Venne

6.3.1 Inleiding

Tijdens het gehele onderzoek zijn 1618 stuks aardewerk, inclusief pijpaarde, uit de 

periode middeleeuwen-Nieuwe tijd verzameld. Het materiaal is grotendeels afkomstig 

uit het oostelijke deel van de sloot: spoor 12 (N=1570). Een klein aantal vondsten is 

afkomstig uit spoor 23 (N=25) en jongere contexten: graven en afdekkende lagen 

(N=23).  Voor deze laatste categorie wordt verondersteld dat het materiaal als ‘opspit’ 

(uit de slootvulling) in de contexten terecht is gekomen. Voor spoor 12 en 23 wordt 

verondersteld dat deze dezelfde dwarssloot vertegenwoordigen (paragraaf 6.2). Bij de 

uitwerking van het aardewerk is ervoor gekozen om het materiaal uit deze contexten 

gescheiden te bespreken en te zien in hoeverre deze associatie is te staven aan de 

hand van de samenstelling van het complex. 

17  Dröge 1989, 9-10. 
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Het aardewerk is per vondstnummer gekwantificeerd volgens het principe van het 

aantal fragmenten, Minimum Aantal Exemplaren (MAE, op basis van randen) en door 

middel van een schatting van het aantal potequivalenten (op basis van het bewaard 

gebleven randpercentage: Estimated Vessel Equivalent, ofwel EVE; Bijlage 3). Tijdens 

de determinatie is zoveel mogelijk verwezen naar de classificatie van aardewerk in het 

zogenaamde ‘Deventer-systeem’ (DS).18 

6.3.2 Spoor 12

In de slootvulling bevindt zich hoofdzakelijk aardewerk uit het derde kwart van de 

17e eeuw (Tabel 6.1 en Figuur 6.2). Daarnaast zijn enkele oudere scherven gevonden. 

Het oudste fragment betreft een driehoekige rand van een kogelpot van blauwgrijs 

Paffrath-type aardewerk (bg-kog-2), die is te dateren tussen 950 en 1225.19 Een 

fragment roodbakkend aardewerk met spaarzaam glazuur en een fragment steengoed 

met rode blos uit Siegburg (s1) dateren waarschijnlijk uit de 15e of eerste helft van 

de 16e eeuw. Deze scherven zijn geïnterpreteerd als opspit, maar duiden mogelijk 

wel op gebruik van het terrein in deze perioden. Enkele jongere scherven uit de 19e 

eeuw of het begin van de 20e eeuw, waaronder industrieel wit aardewerk en Europees 

porselein, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de recente verstoring van de persleiding die 

het spoor snijdt.

baksel DS-bakselcode N MAErand EVE gr

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 1 0 0 7

roodbakkend aardewerk r 15 5 0,95 877

witbakkend aardewerk w 1 1 0,1 68

majolica m 1 1 0,1 54

faience f 1 1 0,05 4

pijpaarde py 6 1 1 40

totaal 25 9 2,2 1050

18  Clevis & Kottman 1989.
19  Verhoeven 1998, 80.
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Tabel 6.1 
Aardewerk uit spoor 12. 

Figuur 6.2 
Verdeling van de bakselgroepen uit spoor 12 
(N=1570). 
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Steengoed met oppervlaktebehandeling (s2)
Steengoed met oppervlaktebehandeling heeft met 16 scherven slechts een klein 

aandeel in het aardewerkspectrum. Het eerste echte steengoed dateert vanaf 

het laatste kwart van de 13e eeuw. Hierbij is de magering niet meer te herkennen. 

Aanvankelijk werd dit zowel in Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf 

het midden van de 14e eeuw waren het voornamelijk Duitse productiecentra die 

steengoed produceerden en exporteerden, zoals Langerwehe en Siegburg. Andere 

bekende productiecentra uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn onder andere 

Aken, Keulen, Raeren, Frechen en Westerwald.20 De meest voorkomende vorm onder 

het steengoed is de kan, waarbij de grote kannen hebben gediend als schenk- en 

voorraadkan. De kleinere typen hebben een drinkfunctie. Bij het huidige onderzoek 

komen beide typen voor. 

Enkele fragmenten van kannen zijn te dateren aan het einde van de 16e of de 

eerste helft van de 17e eeuw, waaronder een fragment van een grote bolle kan uit 

Siegburg (verm. s2-kan-35) en fragmenten van kleinere kannen uit Raeren met onder 

andere kerfsnedeversiering. Enkele fragmenten van kannen versierd met kobalt zijn 

waarschijnlijk afkomstig uit het Westerwald en dateren vanaf het midden van de 17e 

eeuw. Ook zijn fragmenten gevonden van (kleine en grote) kannen uit Frechen, onder 

andere met een groot reliëf medaillon, geaccentueerd met kobalt. Dergelijke kannen 

dateren aan het einde van de 16e of de 17e eeuw.21 Ten slotte is een kleine knikker te 

noemen van ca. 1 cm doorsnede. 

Roodbakkend aardewerk (r)
Roodbakkend aardewerk vormt veruit de grootste bakselgroep. Het is tot in de 17e 

eeuw in de meeste steden vervaardigd. Zo zijn in Leiden omstreeks het midden van 

de 17e eeuw acht pottenbakkers actief.22 De meeste vondsten uit de slootvulling zijn 

waarschijnlijk van lokale makelij. Veel van de voorkomende vormen zijn te vinden 

tussen het 17e-eeuwse pottenbakkersafval (1616-1671) dat is gevonden tussen de 

voormalige Korte Langegracht en Binnenvestgracht.23 

In de loop van de 17e eeuw vindt een verschuiving plaats van lokale naar regionale 

productie van rood- maar ook witbakkend aardewerk. Zo veroveren de producten 

van Bergen op Zoom, Oosterhout, Gouda, Friesland en het Nederrijns gebied in 

toenemende mate de markt. Van deze laatste twee pottenbakkerscentra zijn geen 

producten aangetroffen. Dit is niet vreemd, aangezien de bloei van deze centra op 

gang kwam aan het einde van de 17e en de 18e eeuw en het complex van voor deze 

datum dateert.24 Bergen op Zoom, Oosterhout en Gouda blijken in het midden van 

de 17e eeuw concurrenten, ondanks maatregelen van het stadsbestuur om de eigen 

markt te beschermen. De Leidse pottenbakkers blijven met hun waren zitten.25 Zo zijn 

in het vondstcomplex veel grapen uit Bergen op Zoom aanwezig, met de typerende 

kraagrand met hoekige ribbel op de randaanzet en verdikte afgeronde lip.26 In het 

bijzonder de kleine grapen met een randdiameter van ca. 15 cm komen veel voor 

(r-gra-11). De grote(re) grapen met een diameter tussen de 20 en 35 cm zijn minder 

talrijk. Enkele grapen met kraagrand (r-gra-59?) zijn mogelijk afkomstig uit Oosterhout. 

20  Bartels 1999, 48-85.
21  Reineking von Bock 1986, 254-257.
22  Van der Meulen & Smeele 2012, 81.
23  Den Hollander 2002.
24  Van der Meulen & Smeele 2005, 212;Van der Meulen & Smeele 2012, 81.
25  Van der Meulen & Smeele 2012, 82-83.
26  Groeneweg 1992, 157.



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  35

Andere typerende producten (uit Oosterhout en Gouda) lijken te ontbreken. Veel 

vormen die in Gouda zijn gemaakt zijn nauwelijks te onderscheiden van wat er in 

andere Hollandse steden is gemaakt. Dit geldt vooral voor de 17e eeuw.27 Ook tussen 

het pottenbakkersafval uit Leiden bevinden zich veel grapen met kraagranden. 

Het is opvallend dat onder de borden (r-bor-1), koppen (r-kop-2), grapen (r-gra-11, 

r-gra-113), pispotten (r-pis-5?) en zalfpotten (r-zal-3) meermaals dezelfde vorm 

voorkomt (Figuur 6.3 en Figuur 6.4). Deze producten zijn mogelijk als partij 

aangekocht. Voornamelijk de borden op lobvoeten, met knik naar vlag (r-bor-1) zijn 

talrijk. De borden zijn onversierd en voorzien van loodglazuur aan de binnenzijde. 

Hiervan heeft bijna twee derde een doorsnede van ca. 25 cm. Ongeveer een derde 

heeft een doorsnede van ca. 20 cm. Slechts twee borden zijn groter en hebben een 

doorsnede van 40 tot 50 cm. Opvallend zijn enkele borden met slibversiering. Een klein 

miniatuur bordje van 13 cm doorsnede heeft een slibversiering in de vorm van een geel 

ruitpatroon met groene stippen als invulling. Twee borden van 25 cm in doorsnede zijn 

27  Van der Meulen & Smeele 2012, 117.

Figuur 6.3 
Enkele scherven van borden, koppen en 
pispotten, die waarschijnlijk hebben behoord 
tot de standaarduitrusting van de zieken.

Figuur 6.4 
Diverse zalfpotten van hetzelfde type (r-zal-3).
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voorzien van wit slib op de spiegel. De eerste met (geel) loodglazuur, de tweede met 

loodglazuur met (groen) koperoxide en slibmeanders op de vlag. Ten slotte is een bord 

te noemen op standring (r-bor-18) van 20 cm doorsnede met een slibversiering van een 

geel met groen soort bladmotief en slibarcering op de vlag. De zalfpotten zijn telkens 

iets afwijkend in formaat en variëren in hoogte van ca. 3,5 tot 5,5 cm (Figuur 6.4). 

Behalve de hierboven genoemde veel voorkomende vormen zijn de volgende 

voorwerpen aanwezig; enkele bakpannen (r-bak-4, r-bak-13), diverse grapen met 

kraagrand, een cilindrische grape met sluitrand (r-gra-65?), enkele kannen met 

uitgebogen rand of verdikte lip, een komfoor met kraagrand (r-kmf-14?), een kop 

met naar binnen gebogen rand (r-kop-10?), een lekschaal, een olielamp (r-oli-2), een 

ondersteek (r-ond-1), enkele potten, enkele steelkommen (r-stk-2?), enkele testen 

(r-tes-1, r-tes-3?) en een zalfpot met afwijkend buidelvormig model (r-zal-7). 

Witbakkend aardewerk (w)
Vanaf de 17e eeuw komt overal in Nederland lokaal of regionaal vervaardigd 

witbakkend aardewerk voor. Een groot deel van de vormen die in roodbakkend 

aardewerk werden gemaakt, produceerde men dan ook in witbakkend aardewerk. 

Hoewel witbakkend aardewerk in de 17e eeuw vaak een duidelijk aandeel in beslag 

neemt bij de meeste huishoudens, neemt het bij het huidige onderzoek met 50 

scherven slechts 3% van het aardewerkspectrum in beslag. De meeste fragmenten 

zijn vermoedelijk afkomstig van koppen, waaronder een kop met driehoekige 

afgeschuinde rand (w-kop-9?) en een diepe bolle kop met rechte wand en horizontaal 

oor op standvlak (w-kop-14). Verder zijn fragmenten te noemen van een bordje met 

golfrand en een bordje met knik naar de vlag en aangedrukte rand. Ten slotte zijn 

een uitgebogen rand van een kan, een poot van een grape en een schaaltje van een 

olielamp te noemen. Al deze voorwerpen zijn voorzien van loodglazuur, waarvan 

enkele (aan de buitenzijde) met loodglazuur met (groen) koperoxide. 

Majolica (m)
Majolica kenmerkt zich door een dekkende laag wit tinglazuur waarop aan de zichtbare 

zijde monochrome of polychrome decoratie is aangebracht. De achterzijde is bedekt 

met transparant loodglazuur. Op de borden zijn vaak afdrukken van proenen zichtbaar, 

die werden gebruikt om de borden in de oven te stapelen. In de 16e eeuw was majolica 

nog een luxeproduct. Aan het eind van de 16e eeuw raakt het breder verspreid en met 

de komst van het faience in het tweede kwart van de 17e eeuw verliest het zijn luxe 

uitstraling.28 

Tijdens onderhavig onderzoek zijn enkele fragmenten met blauwe en gele 

beschildering gevonden van een polychroom versierd bord. De andere fragmenten 

van borden zijn monochroom blauw beschilderd, zowel met knik naar vlag (verm. 

m-bor-3) als afgerond met uitgebogen rand (verm. m-bor-5). Op de spiegels van de 

borden komen voorstellingen voor van: een peer met kersen, een paard, een huis 

in een landschap en een penseelstreekornament met concentrische cirkels rondom 

(Figuur 6.5). Dit laatste motief is te dateren in de eerste helft van de 17e eeuw.29 De 

randmotieven bestaan onder andere uit kabelranden in combinatie met concentrische 

cirkels, ‘veertjes’ en een oosterse Wanli-rand. Al deze fragmenten zijn te dateren in de 

17e eeuw. Majolica neemt 2% van het aardewerkspectrum in beslag.

28  Jaspers 2010, 127-128.
29  Korf 1981, 133-137.
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Faience (f)
Faience is - in tegenstelling tot majolica - aan beide zijden voorzien van tinglazuur. 

Een ander verschil met majolica is het ontbreken van proen-afdrukken, aangezien de 

voorwerpen in kokers werden gebakken. Hiertoe werden in de gaten van de kokers 

losse pennen gestoken. Een bord rustte zo op drie pennen die aan de onderzijde 

langs de rand van de borden drie littekens achterlieten. Faience is de technologische 

opvolger van majolica en komt voor vanaf het einde van de 16e eeuw. De eerste faience 

is geïmporteerd uit onder andere Italië. Vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw wordt 

faience echter ook in de Lage Landen geproduceerd. Dan komt het een lange tijd 

naast majolica voor en maakt een explosieve groei door na 1650, wanneer faience de 

overhand krijgt.30 Het werd in verschillende plaatsen in West-Nederland, maar ook in 

Friesland en België geproduceerd. Later concentreerde de productie zich voornamelijk 

in Delft.31 Bij het huidige onderzoek zijn slechts enkele scherven faience aanwezig (nog 

geen 1%), de meeste zijn blauw beschilderd en afkomstig van borden. De fragmenten 

zijn klein, waardoor deze niet nauwkeurig zijn te dateren.

Pijpaarde (py)
De fragmenten van pijpaarde zijn afkomstig van tabakspijpen (Figuur 6.6). De 

kleipijpen kunnen worden gedateerd rond het midden van de 17e eeuw. De meeste 

fragmenten zijn afkomstig van de steel (N=180), waarvan enkele versierd met 

bandstempel in de vorm van raderingbanden met onversierde tussenruimte. Slechts 

in één geval komen raderingbanden voor in combinatie met kruizenbanden. Het 

bandstempel ontstaat tussen 1650 en 1660.32 Tegen het eind van de 17e eeuw verdwijnt 

het dubbele bandstempel.33 

Onder de 51 kopfragmenten (MAE=47) bevinden zich voornamelijk koppen met een 

massief gedrongen, dubbelconisch model, dat kan worden gedateerd tussen 1640 

en 1660. Slechts drie exemplaren hebben een langgerekt, dubbelconisch model, 

dat kan worden gedateerd tussen 1650 en 1675.34 De meeste exemplaren hebben 

geen hielmerk (N=29). Verder zijn drie hielmerken onleesbaar. Van één hielmerk 

30  Bartels 1999, 201-236.
31  Jaspers 2010, 128.
32  Duco 1987, 81.
33  Duco 1987, 83.
34  Duco 1987, 33.

Figuur 6.5 
Enkele fragmenten van majolica borden.
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(ST) is de herkomst onduidelijk. De andere hielmerken zijn allemaal afkomstig van 

pijpenmakers uit Leiden: DA (1638-1652), DK gekroond (1639-1650), HB monogram 

gekroond (1622-1655), ID (1639-1661), ID met drie Franse lelies erboven, IW gekroond 

(1651-1652).35 Van het gekroonde HB monogram zijn negen exemplaren aanwezig. 

Dit monogram is van Herry Beffert (Beyfort). Hij was de belangrijkste pijpenmaker in 

Leiden, wat ook bij andere onderzoeken blijkt uit de vele bodemvondsten.36 De andere 

hielmerken komen eenmalig voor.

6.3.3 Spoor 23

Het vondstmateriaal uit spoor 23 kent dezelfde datering als het materiaal uit spoor 

12, namelijk in het derde kwart van de 17e eeuw. Het heeft nagenoeg dezelfde 

samenstelling (Tabel 6.2 en Figuur 6.7). Ook in dit complex is voornamelijk sprake van 

roodbakkend aardewerk. Wel komen de andere bakselgroepen naar verhouding iets 

meer voor, al is dit moeilijk te vergelijken, vanwege de kleine hoeveelheid aardewerk. 

Het steengoed bestaat uit een fragment met zoutglazuur van een kan of fles uit het 

Westerwald. Het roodbakkend aardewerk bestaat uit fragmenten van een pispot 

met horizontaal naar buiten geknikte rand en fragmenten van twee vermoedelijke 

deksels van ca. 30 cm in doorsnede en twee borden met aangedrukte rand en knik 

naar de vlag van ca. 30 en 50 cm in doorsnede. Daarnaast is een fragment van een 

kleine witbakkende bakpan gevonden. Verder zijn een fragment van een majolica bord 

met blauw beschilderde ‘Chinese’ rand en een klein fragment van een faience bord 

gevonden. Een majolica bord met een vergelijkbare beschildering wordt gedateerd 

in het tweede kwart van de 17e eeuw.37 Ten slotte zijn fragmenten te noemen van 

kleipijpen, waaronder een pijpenkop met massief gedrongen dubbelconisch model, die 

wordt gedateerd tussen 1640 en 1660.38 

35  Van der Meulen & Tupan 1980, 35-38. http://www.claypipes.nl/merken/letters/
36  Van der Meulen & Tupan 1980, 25-26.
37  Korf 1981, 239 (afb. 707).
38  Duco 1987, 33.

Figuur 6.6 
Enkele fragmenten van kleipijpen.
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baksel DS-bakselcode N MAErand EVE gr

steengoed met oppervlaktebehandeling s2 1 0 0 7

roodbakkend aardewerk r 15 5 0,95 877

witbakkend aardewerk w 1 1 0,1 68

majolica m 1 1 0,1 54

faience f 1 1 0,05 4

pijpaarde py 6 1 1 40

totaal 25 9 2,2 1050

6.3.4 Conclusie

Tussen het materiaal zijn enkele oudere scherven aanwezig die mogelijk wijzen op 

een gebruik van de locatie in de volle en late middeleeuwen. Verder ondersteunt het 

aardewerk de aanname dat spoor 12 en 23 dezelfde context betreffen (paragraaf 6.2). 

De datering van het materiaal wijst erop dat de sloot omstreeks het derde kwart van 

de 17e eeuw is gedempt. Jongere vondsten ontbreken nagenoeg geheel. Het materiaal 

uit de sloot representeert dus een korte tijdsperiode: een periode waarin het stenen 

Pesthuis in aanbouw was en het terrein al wel in gebruik was voor de opvang van 

pestlijders. Het materiaal geeft ons een kijkje in de materiële cultuur die met een 

dergelijke zorginstelling samenhangt. 

Functie van het aardewerk
Als gekeken wordt naar de functie van het aardewerk en de aanwezige randen, dan valt 

op dat randen van drinkgerei ontbreken (Bijlage 3, tabel 1). Er zijn, gezien de wand- en 

bodemfragmenten, wel enkele drinkkannen van steengoed aanwezig geweest, maar 

dit betreft slechts een beperkt aantal. Waarschijnlijk werd uit de roodbakkend koppen 

(r-kop-2) gedronken. Deze koppen zijn ingedeeld bij het eetgerei, vanwege het gebruik 

als papkom. Ook is het mogelijk dat gebruik werd gemaakt van houten drinkbekers 

of nappen. Wel kon de aanwezigheid van enkele schenkkannen van roodbakkend 

aardewerk worden vastgesteld. 

Het eetgerei, bestaand uit borden (26%) en koppen (7%), is de grootste functiegroep 

(33%). Ook kookgerei is goed vertegenwoordigd met grapen (29%) enkele bakpannen, 

enkele steelkommen en een lekschaal (samen 3%). Hierbij is het opvallend dat 

kommen voor voedselbereiding ontbreken. Ook de grote hoeveelheid kleine grapen 

is opvallend. Mogelijk werden deze gebruikt om telkens kleine hoeveelheden voedsel 

s2
4%

r
60%w

4%

m
4%

f
4%

py
24%

Figuur 6.7 
Verdeling van de bakselgroepen uit spoor 23 
(N=25). 

Tabel 6.2 
Aardewerk uit spoor 23. 
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(per persoon) op te warmen. Men zou het redelijk grote aandeel (klein) kookgerei 

daarbij als aanwijzing kunnen zien dat de patiënten (of hun familie) zelf kookten en 

dat geen sprake was van een centrale keuken. Ter preventie en isolatie van besmetting 

werden vaak ook gezonde mensen (uit de buurt) of familieleden in een pesthuis 

opgenomen. Deze waren nog prima in staat om zelf te koken.

De functiecategorie persoonlijke verzorging neemt een groot aandeel in beslag, 

bestaand uit pispotten (8%), een ondersteek (1%) en zalfpotten (17%). Met name 

de aanwezigheid van de grote hoeveelheid zalfpotten is afwijkend ten opzichte van 

een doorsnee huishouden en vormt duidelijk de afspiegeling van een verzorgende 

instelling. 

Gezien de uniformiteit in borden (r-bor-1), koppen (r-kop-2), pispotten (r-pis-5) en 

kleine grapen (r-gra-11) lijkt sprake van een standaarduitrusting van de zieken. De 

voorwerpen zijn duidelijk als partij aangekocht. Luxe aardewerk ontbreekt geheel. Ook 

glazen drinkgerei, wat een aanwijzing kan zijn van een bovengemiddelde welstand, 

ontbreekt geheel (paragraaf 6.10). Het merendeel van het materiaal bestaat uit 

eenvoudig roodbakkend aardewerk. Witbakkend aardewerk, majolica en faience 

nemen vergeleken met andere 17e-eeuwse complexen een dusdanig laag percentage 

in beslag, dat dit als een aanwijzing mag worden gezien dat de gebruikers arme lieden 

waren. De uniforme partij roodbakkend aardewerk kan hierin mogelijk een vertekend 

beeld geven. Daarnaast wijst de aanwezigheid van witbakkend aardewerk, majolica 

en faience en enige diversiteit in vormen onder het roodbakkend aardewerk erop dat 

niet alleen sprake van een uniform vormscala, maar dat waarschijnlijk ook materiaal 

door individuen zelf werd meegenomen of aan het pesthuis werd geschonken. 

De steengoed knikker en het miniatuur bordje van roodbakkend aardewerk met 

slibversiering zijn waarschijnlijk ook als dusdanig te bestempelen en kunnen wijzen op 

aanwezigheid van kinderen in het Pesthuis. 

Vergelijking
Binnen Nederland zijn weinig 17e-eeuwse complexen van verzorgende instellingen 

die vergeleken kunnen worden. Om die reden is ook gekeken naar oudere en jongere 

complexen. Onderzoek naar het St.-Catharinagasthuis verschaft ons daarbij een 

beeld van een dergelijke instelling in de 15e-16e eeuw. Het aardewerkspectrum toont 
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Figuur 6.8 
Verhouding van de functiecategorie van het 
aardewerk naar EVE, met uitsluiting van het 
rookgerei.
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een nadruk op grapen, kannen en pispotten. Hierbij is enerzijds sprake van een grote 

variatie. Anderzijds is voor sommige vormen juist sprake van uniformiteit, waarbij 

het waarschijnlijk is dat partijen van eenzelfde formaat en afwerking zijn ingekocht.39 

Mogelijk mogen we hieruit afleiden dat men (een deel van) de inventaris zelf moesten 

regelen. 40 Hierin lijkt sprake van een verschuiving naar standaardisatie in de loop 

van de 16e eeuw. Duidelijk wordt ook dat in deze periode over wordt gegaan van een 

individueel georganiseerde voedselvoorziening naar een meer centraal georganiseerde 

voedselvoorziening.41 

De ontwikkeling vanuit een individuele uitrusting naar een soort standaarduitrusting 

spreekt ook uit een 15e- en een 17e-eeuws vondstcomplex van het oude gasthuis in 

Delft. Het 15e-eeuwse complex toont ruime variatie, terwijl het 17e-eeuwse complex 

aantoont dat er slechts één type pispot, één soort eetkom en één model bord gebruikt 

werd. Ook zijn hier veel zalfpotten aangetroffen.42 Bij het vrouwengasthuis in Alkmaar 

zijn vondstcomplexen opgegraven met 17e-eeuws materiaal, waarbij géén sprake is 

van uniformiteit. Wel is hier veel aardewerk gevonden met een kookfunctie en zijn veel 

zalfpotten aanwezig. Ook komen naast roodbakkend aardewerk meer andere baksels 

voor en glazen drinkgerei. Het materiaal is niet luxe, maar de proveniers behoorden 

waarschijnlijk tot de middenklasse.43

In Deventer en Dordrecht zijn wel vondstcomplexen opgegraven van gasthuizen met 

vondstmateriaal uit de 18e eeuw.44 Ook hier is sprake van grote uniformiteit van een 

aantal vormen, waardoor er ook vanuit wordt gegaan dat iedere bewoner van het 

gasthuis over een standaarduitrusting beschikte. In tegenstelling tot het pesthuis 

in Leiden zijn in Deventer wel enkele luxeartikelen aanwezig, zoals kelkglazen en 

karaffen, die waarschijnlijk werden gebruikt door het personeel (de binnenvader of 

-moeder) of rijkere patiënten of kostkopers. Het aantal voorwerpen dat te maken heeft 

met koken is zowel in Deventer als Dordrecht laag, waarschijnlijk omdat de maaltijden 

werden geserveerd vanuit een centrale keuken, waarbij gebruik werd gemaakt van 

metalen kookpotten en pannen om voor een grote groep mensen te koken. Overigens 

zijn in Deventer weinig voorwerpen met medicinale doeleinden gevonden, terwijl dit 

in Dordrecht wel het geval was. Het Dordtse gasthuis beschikte volgens historische 

bronnen over een eigen apotheek. Daarnaast had het Dordtse gasthuis zich meer 

toegelegd op de verzorging van algemene zieken, terwijl het gasthuis in Deventer zich 

meer had toegelegd op de verzorging van psychiatrische patiënten en verstandelijk 

gehandicapten. 

6.4 Metaal 

C. Nooijen

6.4.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 160 metalen voorwerpen en delen van voorwerpen 

aan het licht gekomen (Bijlage 5). De overgrote meerderheid van deze vondsten is 

afkomstig uit de vulling van spoor 12. De conditie van de voorwerpen varieert van goed 

39  Van Horssen & Ostkamp, 81,83. 
40  Dijkstra 2010, 345.
41  Van Horssen & Ostkamp, 91.
42  Bult 2002.
43  Van Zanten 2012.
44  Vermeulen, Nalis & Havers 2006, 204-220.
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of licht gecorrodeerd tot sterk gecorrodeerd. IJzeren voorwerpen zijn met name in een 

slechte toestand. De voorwerpen van een koperlegering zijn over het algemeen redelijk 

goed bewaard gebleven. Het merendeel van de metaalvondsten is te relateren aan 

de bouw of reparaties van constructies: spijkers (N=42), strips van glas in lood-ramen 

(N=24), hang- en sluitwerk (N=3) en indetermineerbare brokken en vloeisels (N=52) 

die als afval zijn bestempeld. Onder het materiaal bevonden zich echter ook enkele 

objecten die een nadere toelichting verdienen. 

6.4.2 Oorijzers

In de sloot waren drie oorijzers aanwezig (Figuur 6.9). Het oorijzer werd uitsluitend 

gedragen door meisjes en vrouwen. Het diende om een muts op het hoofd te 

bevestigen. Dit gebeurde als volgt: op het hoofd werd een ondermuts geplaatst, en 

daarop kwam het oorijzer waarop de bovenmuts werd bevestigd. De uiteinden van het 

oorijzer staken uit de muts, ter hoogte van de wang. Aan een opening in de uiteinden 

werden versieringen gehangen. Het woord oorijzer is overigens misleidend, want vaak 

werden ze niet van ijzer gemaakt, maar van een koperlegering of een edelmetaal. De 

ijzers uit spoor 12 zijn gemaakt van een koperlegering. 

Oorijzers zijn een vrij zeldzame vondst en de aanwezigheid van drie exemplaren in 

de sloot is bijzonder. Eén ijzer is compleet (Figuur 6.9). De uiteinden zijn versierd 

met ribbels en een bolvormige verdikking. In de collectie van het Openluchtmuseum 

bevindt zich een oorijzer met een vergelijkbare versiering van de uiteinden.45 Van de 

andere twee exemplaren is iets meer dan de helft bewaard gebleven (Figuur 6.9). Zij 

zijn aan het uiteinde voorzien van drie ronde verdikkingen met elk een opening. Door 

de openingen konden spelden worden gestoken ter bevestiging. Eén ijzer heeft aan 

het uiteinde nog een vierde opening om een hanger aan te hangen. Waarschijnlijk had 

het tweede ijzer die ook, maar deze is afgebroken. Deze vorm is al eerder in Leiden 

aangetroffen, namelijk in de Dolhuisgracht.46

6.4.3 Knopen en kledingogen

In de late 16e eeuw en 17e eeuw droeg men grote aantallen knopen op de kleding. 

Deze zaten in rijen op de mantel, het wambuis en de broek. Vaak waren ze alleen 

voor de sier en knoopsgaten zijn dan ook niet altijd aanwezig.47 Metalen knopen uit 

deze tijd zijn meestal van tin of een koperlegering vervaardigd. Er zullen ongetwijfeld 

ook exemplaren van goud of zilver bestaan, maar die komen we bij opgravingen 

nauwelijks tegen. Vaak is de kop voorzien van een reliëfversiering. Populair waren 

bloemmotieven, met name de roos. 

In spoor 12 zijn veertien knopen gevonden (Figuur 6.10). Negen knopen zijn versierd 

met verschillende motieven. Bloemen komen driemaal voor, waarvan één roos. 

Daarnaast zijn er drie knopen met een versiering van ribben: deze lopen vanuit een 

knop in het midden naar de rand. Eén knoop is voorzien van een krulversiering. Van 

één knoop is de versiering niet meer te zien, behalve de parelrand. Ten slotte is er een 

knoop die opengewerkt is. Deze knoop is in een zeer slechte staat, dus de precieze 

versiering is niet goed zichtbaar. De knopen dateren uit de late 16e tot eerste helft 

45 http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/verguld%20messing%20oorijzer%20
eeuw%20onbekend?query=oorijzer&page=1&maxperpage=36&coll=ngvn&identifier=NOMA0
1%3AN3701 (XVIIb). Dit exemplaar is verguld.

46  Land 1983, 72, afb. 76 (XVIIA).
47  Baart e.a. 1974-1975, 18.
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Figuur 6.9 
Oorijzers (fotograaf: M.E. Hemminga). 

Figuur 6.10 
Knopen en kledingogen (fotograaf: M.E. 
Hemminga).  

Figuur 6.11 
Overige noemenswaardige metaalvondsten 
(fotograaf: M.E. Hemminga).
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17e eeuw. De opengewerkte knoop is wat ouder, deze is waarschijnlijk in de 16e eeuw 

gemaakt.48 

Een eenvoudiger manier om de (onder)kleding te sluiten, bestaat uit haken en ogen die 

in elkaar grijpen. In de sloot zijn drie losse kledingogen gevonden (Figuur 6.10). 

6.4.4 Munten

In de sloot bevonden zich twaalf munten. De meeste munten zijn in een dermate 

slechte conditie dat ze niet te identificeren zijn. Een cluster van vijf munten is geheel 

aan elkaar vast gecorrodeerd. Twee andere munten zitten aan elkaar vast. Slechts 

twee exemplaren zijn te determineren. Het gaat om een zilveren dubbele stuiver uit 

Overijssel, geslagen in 1619. Ook is er een Friese oord, geslagen in de eerste helft van 

de 17e eeuw. De rest is kopergeld, in de vorm van oorden en duiten.

6.4.5 Overige vondsten

Uit de spoor 12 zijn ook enkele andere noemenswaardige vondsten afkomstig (Figuur 

6.11). Allereerst twee lakenloodfragmenten en een vingerhoed: een aanwijzing voor 

de verwerking van textiel. De lakenloodfragmenten betreffen een voorkant en een 

achterkant, die zeer waarschijnlijk van één lood afkomstig zijn. Het gaat om een klein 

exemplaar met een diameter van ca. 16 mm. Op de keerzijde staat 1 1/8. Lakenloodjes 

zijn loden merkjes die tijdens en na de verschillende bewerkingen van textiel in het 

productieproces als keurmerken op de stof werden aangebracht. Er zijn verschillende 

soorten merken die telkens betrekking hebben op andere zaken. Zo verwijzen loden 

naar de kwaliteit van het laken of de afmetingen ervan. Kleine loden als dit zijn meestal 

deelbewerkingsloden: loden die aangeven welke bewerking, zoals verven, heeft 

plaatsgevonden en waar de bewerking is gebeurd. Om welke bewerking het gaat, is 

in de meeste gevallen niet meer te achterhalen. Op de keerzijde staat soms, zoals 

hier, een getal dat betrekking heeft op de afmetingen van de stof. De vingerhoed is 

compleet. Hij is voorzien van een groef onder de top en boven het gladde manchet. Dit 

soort vingerhoeden komt met name voor in de latere 17e en vroege 18e eeuw, maar er 

zijn ook wel oudere exemplaren bekend.49 

Verder zijn uit deze context een loden kogel en een boekbeslag afkomstig (Figuur 

6.11). Het boekbeslag is klein en heeft een vleugelvormig uiteinde. Op die plaats is het 

versierd met concentrische cirkels. Dit soort beslag komt met name voor in de latere 

16e eeuw tot en met de eerste helft van de 17e eeuw. De ronde loden kogel behoorde, 

vanwege de diameter van 13 mm, waarschijnlijk bij het pistool. Dit wapen is met zijn 

korte loop bij uitstek geschikt voor de kortere afstand. De kogel is gebruikt; het heeft 

namelijk enkele kleine deuken, veroorzaakt door het afvuren.

6.4.6 Conclusie

Het merendeel van de metaalvondsten uit spoor 12 van de dwarssloot bestaat uit 

resten bouwmateriaal, zoals spijkers en strips van glas in lood ramen. De overige 

vondsten bestonden vooral uit kledingaccessoires en geld. Wellicht hebben we hier 

te maken met de resten van kleding, versleten of niet meer te gebruiken na het 

overlijden van de eigenaar (mogelijk door een besmettelijke ziekte). Textiel is echter 

48  Vgl. Read 2010, 35, nr. 110 (XVI); Baart e.a. 1974-1975, 23, afb.8 (XVIa-c).
49  Langedijk & Boon 1999, 41, 76.
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niet aangetroffen, maar wellicht waren de conserveringsomstandigheden niet geschikt 

voor de overlevering van dit materiaal en zijn slechts de metalen accessoires bewaard 

gebleven. 

De munten omvatten geen groot bedrag dat expres begraven is. De vondsten zijn 

eerder te bestempelen als los geld dat, wellicht in de zak van een kledingstuk, bij het 

afval terecht is gekomen. Het geld zat waarschijnlijk niet in een beurs. Eventuele resten 

daarvan zijn niet aangetroffen, terwijl de omstandigheden voor het bewaard blijven 

van leder goed waren, gezien de grote hoeveelheid schoenen in deze context. Het 

merendeel van de metaalvondsten is niet te dateren. Voor een klein aantal vondsten 

kan een datering uit de eerste helft van de 17e eeuw worden verondersteld. Eén vondst 

- de vingerhoed - dateert uit de latere 17e eeuw of 18e eeuw. 

6.5 Leer

M. Arkesteijn

6.5.1 Inleiding 

De vondst bestaat uit overwegend schoenen en delen van schoenen. De vondsten 

verkeren in vrij goede staat: het leer is over het algemeen nog stevig en soepel en de 

kenmerken van de schoenen zijn duidelijk zichtbaar. Het aantal schoenen binnen het 

complex is bepaald aan de hand van de aanwezige complete zolen en de zooldelen. 

Sommige zolen behoren tot dezelfde schoen en zijn als één exemplaar geteld. Overige 

zolen en delen van zolen die duidelijk niet tot dezelfde schoen behoren, zijn alle 

als afzonderlijke schoenen beschouwd. De kleinste zoolfragmenten zijn hierin niet 

meegenomen: deze kunnen tot de grotere zooldelen behoren en daarmee de telling 

onjuist beïnvloeden. Het aantal schoenen is ca. 76.

6.5.2 Schoenen

Typen
Er zijn voor dit complex vijf verschillende schoentypen te onderscheiden (Figuur 6.12). 

Het onderscheid is gemaakt op basis van de vorm van de binnenzool. De vorm van 

de binnenzool onderstreept de verschillen tussen de typen namelijk het duidelijkst. 

De grootste groep wordt gevormd door het schoentype trapezium, gevolgd door het 

type taps, vierkant, rond en uiteindelijk puntig (Figuur 6.13). Al deze schoentypen 

komen voor in verschillende maten. Zo is de kleinst gemeten schoenmaat (21), een 

schoentje uit de groep trapezium en komt uit deze zelfde groep ook de grootst 

gemeten schoenmaat (38,5). Er bestaat dus geen typische schoen die alleen in erg 

grote maten wordt aangetroffen en daarmee kan worden gezien als een typische 

mannenschoen. Ook is er geen bepaald schoentype dat alleen in de allerkleinste maten 

wordt aangetroffen en daarmee duidelijk een kinderschoen is. Binnen het complex 

zijn ook muiltjes met een slanke zoolvorm aanwezig. Van deze schoenen mag wel 

worden vermoed dat zij voornamelijk door vrouwen werden gedragen.50 Al met al 

toont het complex een mix aan formaten en stijlen. Hieruit mag worden afgeleid dat 

het een weerspiegeling is van schoenen: van zowel kinderen als volwassenen van beide 

geslachten. 

50  Goubitz e.a. 2001, 243. 
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trapezium 

taps 

vierkant 

rond 

puntig 

Figuur 6.12 
Schoentypen met de vorm van de binnenzool 
en voorbeelden van complete exemplaren 
(tekenaar: M. Arkesteijn). 
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Versieringen
Op vier schoenen zijn versieringen zichtbaar. Het betreft in alle gevallen een versiering 

op het voorblad van een muiltje. Exemplaar 1 is gemaakt van 2 mm dik rundleer, 

waarbij drie rijen van verschillende figuren zijn aangebracht over de wreef (Figuur 

6.14, linksboven). De bovenste rij begint op ca. 3,5 cm onder de bovenrand en bestaat 

uit ca. 0,5 cm hoge kartelvormpjes. De tweede rij bevindt zich ongeveer 1 cm onder 

trapezium
49 %

taps
19 %

vierkant
18 % 

rond
10 %

puntig
4 %

Figuur 6.13 
Verdeling van de schoentypen. 

Figuur 6.14 
Schoenfragmenten met versieringen. Schaal 1:2 
(tekenaar: M. Arkesteijn). 



48 Leeuwenhoekpark, Darwinweg



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  49

Figuur 6.15 
Impressie van het complex schoen(fragment)en. Schaal 
1:4 (links) en 1:6 (rechts; fotograaf: M. Arkesteijn). 
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de bovenste rij en bestaat uit kruisjes. De rij die daar weer ongeveer 1 cm onder zit 

bestaat uit sterretjes. De vormpjes bevinden zich alle aan de buitenzijde van het leer. 

Aan de binnenkant zijn deze niet zichtbaar.

Exemplaar 2 is eveneens gemaakt van rundleer en versierd met horizontale strepen 

van 3 mm breedte, afgewisseld met 6 mm brede stroken. In deze stroken bevinden zich 

figuurtjes bestaand uit twee halve cirkels (Figuur 6.14, rechtsboven). Deze figuurtjes 

gaan door het leer heen en zijn ook aan de binnenzijde zichtbaar. Opmerkelijk is dat 

de neusversterker zich hier niet onder het bovenleer bevindt, maar erboven. Langs de 

onderrand zitten kleine stikselgaatjes in het leer. Ook bij de rand van het leer dat over 

de wreef loopt, zijn aan de binnenzijde zeer kleine stikselgaatjes zichtbaar. Mogelijk is 

deze schoen overtrokken geweest met een laag textiel.

Exemplaar 3 en 4 kennen een gelijke versiering, maar een verschil in grondstof en 

maat. Nummer 3 is gemaakt van geitenleer en betreft een kleinere maat, mogelijk 

een kinderschoen. Nummer 4 is gemaakt van rundleer en betreft een grotere maat, 

geschikt voor een volwassene. De schoenen zijn voorzien van een streepversie-

ring. Over de wreef loopt daarbij een rechte lijn van 3 mm dik. Haaks hierop is een 

lijn aangebracht richting de tenen, eveneens van 3 mm dikte. Aan weerszijden 

zijn diagonale lijnen aangebracht. Figuur 6.14 (linksonder) toont de versiering op 

exemplaar 3. 

Slijtage
Hoewel het leer relatief goed bewaard is gebleven, kan dit niet worden gezegd over 

de staat waarin de schoenen verkeren (Figuur 6.15). Bijna alle schoenen zijn zwaar 

versleten. Deze schoenen zijn volledig opgedragen, voordat ze in de grond terecht 

zijn gekomen. De hakken en zolen zijn afgesleten; het in sommige gevallen eens zo 

mooi gedecoreerde bovenleer vertoont scheuren en gaten en daar waar het leer nog 

bruikbaar was, is het versneden om hergebruikt te worden. 

6.5.3 Overig

Tussen het materiaal bevinden zich ook enkele leerfragmenten die niet als (onderdeel 

van) schoenen zijn te bestempelen. Allereerst een lange strook leer van ca. 52 

cm en een breedte van 5-6 cm (Figuur 6.16). Langs beide randen bevinden zich 

meerdere stikselgaatjes. Aan één zijde zijn dit vooral tunnelsteken, waarvan enkele 

nog met stiksel. Aan de andere zijde zijn dit tunnelsteken en schuine steken over de 

rand heen. Aan beide uiteinden zijn geen stikselopeningen te zien. Hier is het leer 

recht afgesneden. Over de hele lengte maakt de leren band een lichte kromming. 

Vermoedelijk is deze reep afkomstig van een riem. 

Figuur 6.17 toont enkele andere op een riem lijkende stukken leer. Van deze delen is 

niet geheel duidelijk waarvan ze afkomstig zijn. Mogelijk behoren ze tot de sluiting 

van een schoen of tot de sluiting van een tas. Ook is er een klein knoopje gevonden: 

een rond schijfje leer met een gaatje. Deze vondst is eveneens lastig te duiden. Het 

knoopje kan gebruikt zijn voor een tasje/buideltje maar ook ter decoratie. 
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6.5.4 Conclusie

Alle schoentypen dateren duidelijk uit de 17e eeuw. De kenmerken zoals meerdere 

zolen, een hak die volledig ontwikkeld is, de recht op elkaar aansluitende zomen aan 

de linker- en rechterzijde van de schoenen en de sluitingen maken dat de leervondst 

gedateerd kan worden tussen 1650 en 1675. Het voorkomen van meerdere vormen en 

typen naast elkaar is daarbij niet verwonderlijk. Schilderijen uit deze periode tonen ons 

een brede variatie aan typen en uitvoeringen (Figuur 6.18). 

De aanwezigheid van decoratieve kenmerken op enkele schoenen, zoals sterretjes en 

kruisjes of een streeppatroon, duidt op wat chiquere schoenen. Echter, alle schoenen 

vertonen zware slijtage. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze schoenen tweedehands 

gedragen werden door mensen die niet makkelijk aan een nieuw paar kwamen en 

hun schoenen moesten dragen tot deze echt kapot waren en niet meer gerepareerd 

konden worden. Het was niet ongewoon dat rijke mensen hun afgedankte schoenen 

aan hun bedienden doorgaven. Ook werden afgedankte schoenen op de markt aan 

derden verkocht. Het is daarmee niet verwonderlijk dat er ook wat chiquere schoenen 

binnen het complex vertegenwoordigd zijn. Al met al past het complex van vooral 

versleten schoenen goed in de setting van het Pesthuis. De locatie bood immers 

onderdak aan arme(re) mensen van jong tot oud en zowel van het mannelijke als 

vrouwelijke geslacht. Rijke(re) mensen werden veelal thuis/privé behandeld. 

De samenstelling van het complex vertelt ons ook iets over de wijze waarop de 

schoenen in de sloot terecht zijn gekomen. Het betreft - zeker gezien het beperkte 

onderzochte oppervlak - een grote partij, goed geconserveerde schoenen en schoen-

fragmenten. Indien sprake zou zijn van een primaire dump, waarbij het materiaal 

rechtstreeks in de sloot zou zijn gedeponeerd, dan zou men onder deze conserve-

ringsomstandigheden veel complete schoenen verwachten. Het merendeel van het 

materiaal betreft echter delen van schoenen en dan vooral binnen- en buitenzolen. 

Dit wekt de indruk dat het een secundaire dump betreft: het materiaal is eerst op 

Figuur 6.16 
Deel van een riem (fotograaf: M. Arkesteijn). 

Figuur 6.17 
Een knoop en twee riemdelen. Schaal 1:2 
(fotograaf: M. Arkesteijn). 
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een andere locatie verzameld, bijvoorbeeld op een vuilnisbelt. De belt is na enige tijd 

opgeschept en afgevoerd om de sloot mee te dempen. Hierbij zijn de schoenonderde-

len losgeraakt en vermengd geraakt met het andere vondstmateriaal. 

6.6 Botmateriaal

L.M.A. van Hees & J. van Dijk 

6.6.1 Inleiding
Uit spoor 12 en 23 van de dwarssloot zijn 344 fragmenten botmateriaal afkomstig 

(Bijlage 8). Het materiaal is over het algemeen goed geconserveerd. Nagenoeg alle 

fragmenten vallen onder klasse 1 van de classificatie van broosheid van Huisman e.a.: 

sterk, compleet bot of botfragment.51 De staat van verwering van de meeste botten is 

aan stadium 1 toe te schrijven: het bot vertoont barsten parallel aan de structuur of in 

mozaïekpatroon op de gewrichten.48 Tabel 6.3 geeft een overzicht van de fragmentatie 

van de zoogdierresten. Hier is van 39% minder dan 10% bewaard gebleven en van 20% 

meer dan de helft. Het percentage losse gebitselementen is ook een indicatie voor 

51  Huisman et al. 2006.

Figuur 6.18 
Schilderij ‘Dansend stel’ van Jan steen uit 
1663. De uitsnedes tonen de verschillende 
schoenen die zijn geschilderd. 
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de conservering, aangezien gebitselementen beter bewaard blijven dan botmateriaal 

en dus relatief veel voorkomen in slecht geconserveerd materiaal. Het aantal losse 

gebitselementen (N=2) is zeer laag, wat opnieuw aangeeft dat het materiaal goed 

geconserveerd is.

botvolume N % 

0-10 % 133 39

10-25 % 103 30

25-50 % 39 11

50-75 % 17 5

75-100 % 33 10

100 % 19 5

totaal 344 100

6.6.2 Resultaten
De resten uit de sloot zijn grotendeels dierlijk. Een klein aantal kon als ‘menselijk’ 

worden bestempeld. Rund is duidelijk vertegenwoordigd, maar er zijn ook resten 

van konijnen, schaap/geit, paard, varken en eend aanwezig (Tabel 6.4, Bijlage 8 tabel 

1 en 2). Drie botten zijn in aanraking geweest met vuur: tweemaal op niet nader te 

determineren botten en eenmaal op een runderbot (Tabel 6.5). Ook is er één spoor van 

vraat herkend, eveneens op een runderbot. In totaal zijn 61 slachtsporen herkend op 

botten van rund, paard, schaap/geit en op naar grootte ingedeelde elementen.

 Latijnse naam N  % gr Nederlandse naam

 Homo sapiens 15 4 460,6 mens

zoogdier Bos taurus 58 17 4903,5 rund

 Equus caballus 9 3 813,1 paard

 Sus domesticus 4 1 70,2 varken

 Ovis aries/Capra hircus 21 6 267,7 schaap/geit

 Oryctolagus cuniculus 37 11 51,1 konijn

large mammal (indet.) 87 25 3086,5 groot zoogdier

medium mammal (indet.) 68 19 304,7 middelgroot zoogdier

 small mammal (indet.) 1 0 0,1 klein zoogdier

 mammal (indet.) 44 13 216,3 zoogdier, niet te determineren

subtotaal 344 99 10173,8  
vogel Anas platyrhynchos/domesticus 3 1 - wilde/tamme eend

 Anas platyrhynchos domesticus 1 0 - tamme eend

subtotaal 4 1 -  

totaal 349 100 10173,8  

soort
hakspoor 

N
snijspoor 

N
vraat 

N
brand 

N

brand, 
gecalcineerd 

N

brand, 
verkoold

N totaal

mens 1 1 - - - - 2

paard 5 - - - - - 5

rund 13 5 1 1 - - 20

schaap/geit 2 1 - - - - 3

groot zoogdier 17 4 - - - - 21

middelgroot zoogdier 10 2 - - - - 12

zoogdier - - - - 1 1 2

totaal 48 13 1 1 1 1 65

Mens
Tussen het botmateriaal bevond zich ook menselijk materiaal. Onduidelijk is of het om 

elementen van hetzelfde individu gaan. Alle aanwezige epifysen zijn vergroeid, wat 

duidt op (een) volwassen individu(en). Twee menselijke resten bevatten niet-recente 

snij- en haksporen, namelijk het sleutelbeen (clavicula) en het bekken.

Tabel 6.3 
Fragmentatiegraad.

Tabel 6.4 
Soortenspectrum.

Tabel 6.5 
Overzicht van de aangetroffen slacht- vraat- 
en brandsporen.
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Rund
Van rund zijn 58 elementen afkomstig en de botten komen uit alle lichaamsdelen. Er 

lijken slechts weinig elementen uit de romp afkomstig te zijn. Kleine fragmenten van 

deze elementen zijn echter lastig op diersoort in te delen, waardoor zij vaak enkel op 

grootte kunnen worden ingedeeld. Gezien de verhouding tussen de op soort gebrachte 

runder- en paardenelementen (6,4:1) is het aannemelijk dat het grootste deel van de 

rompelementen uit de groep ‘groot zoogdier’ van runderen afkomstig is. Wanneer 

hiermee rekening gehouden wordt, vormen de elementen van rund uit de romp niet 

langer een kleine groep. 

Opvallend is dat er van rund relatief veel bovenpoten van zowel de voor- als 

achterpoten aanwezig zijn. Dit zijn de delen van de poot waar het meeste vlees aan zit. 

Verder ontbreken de vleesloze middenhands- en middenvoetsbenen (metapodia). Op 

achttien elementen zijn slachtsporen aangetroffen. Het gaat om vijf elementen met 

snijsporen, waarvan twee hielbotten (calcanei), twee bekkens (pelvii) en een knieschijf 

(patella). De knieschijf bevat opvallend veel kruislingse snijsporen. Zij bevinden zich 

voornamelijk in het midden op de voorzijde van het bot. De haksporen bevinden 

zich o.a. op de gewrichten en schachten van verschillende botten. Voornamelijk op 

de opperarmbenen (humeri) zijn veel haksporen aangetroffen, namelijk op vijf van 

de zes exemplaren. Wanneer ook naar de haksporen op botten van groot zoogdier 

wordt gekeken, is duidelijk dat er ook ribben in stukken zijn gehakt en een deel van de 

wervels in de lengte is doorgehakt.

Bij de runderen zijn van twee onderkaken (mandibulae) leeftijdsindicaties bepaald, 

evenals van 24 postcraniale elementen (Bijlage 8 tabel 3 en 4). Vier elementen zijn van 

dieren die niet ouder zijn geworden dan 1,5 jaar. Zes elementen zijn van dieren die 3 

jaar of ouder zijn geworden. In de tussenliggende leeftijdsgroep zijn ook dieren aan 

hun einde gekomen. Verder zijn er nog elf elementen aan de hand van de grootte en 

structuur als afkomstig van juveniele dieren herkend. Door een gebrek aan complete 

pijpbeenderen konden geen schofthoogtes worden bepaald.

Paard
De negen elementen bestaan voornamelijk uit wervels (vertebrae), waarvan zeker drie 

van hetzelfde dier afkomstig zijn. Ook is een middenhandsbeen (metacarpus) en een 

scheenbeen (tibia) gevonden. Het middenhandsbeen bevat een hakspoor vlak onder 

het proximale gewricht en de schacht van het scheenbeen is doormidden gehakt. Drie 

van de wervels bevatten ook haksporen: één wervel is dwars door midden gehakt, 

één wervel heeft een hakspoor in de lengterichting op het dwarsuitsteeksel (processus 

transversus) en één wervel heeft een hakspoor dwars op de onderzijde van de wervel. 

Er waren geen elementen aanwezig waaraan een leeftijdsindicatie bepaald kan 

worden, alhoewel de wervels allemaal vergroeid zijn.

Schaap/geit
De 21 elementen van schaap/geit zijn voornamelijk afkomstig uit de poten. Er zijn 

geen elementen uit de romp van schaap/geit, maar er zijn wel 58 elementen uit de 

romp in de groep ‘middelgroot zoogdier’. Deze elementen zijn, gezien de geringe 

hoeveelheden varken, voornamelijk van schaap/geit afkomstig. De enige haksporen op 

botten van schaap/geit bevinden zich op een bekken (pelvis) en een middenvoetsbeen 

(metatarsus). Wel bevat de groep ‘middelgroot zoogdier’ doorgehakte ribben (costa) en 

in de lengterichting doorgehakte wervels (vertebrae). 
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Aan de hand van de postcraniale gegevens lijkt het er op dat er geen dieren in hun 

eerste levensjaar zijn geslacht, maar de enige onderkaak (mandibula) is wel afkomstig 

van een dier met een leeftijd tussen de 0,5 en 1 jaar (Bijlage 8 tabel 3 en 5). Er werden 

dus wel jonge schapen/geiten geslacht. Er zijn geen resten gevonden van schapen/

geiten die ouder zijn geworden dan twee jaar. Aan de hand van de grootste lengte 

(116,5 mm) van een compleet middenvoetsbeen is een schofthoogte bepaald. Mocht 

dit bot van een schaap afkomstig zijn, dan was het dier 52,9 cm hoog. In het geval van 

een geit was het 62,2 cm hoog.

Varken
Van varken zijn vier elementen herkend. Het gaat uitsluitend om elementen uit de 

poten. Het is echter mogelijk dat, net als van schaap/geit, elementen uit de romp 

onder de groep ‘middelgroot zoogdier’ zijn geschaard. Opvallend is dat drie van 

de vier elementen opperarmbenen (humeri) betreft. De vier varkensbotten hebben 

onvergroeide proximale gewrichten. Dit geeft aan dat de desbetreffende varkens niet 

ouder zijn geworden dan 3,5 jaar (Bijlage 8 tabel 6). 

Konijn
Een groot aantal resten (N=37) is afkomstig van konijnen. Het gaat voornamelijk om 

elementen uit de poten, alhoewel er ook elementen uit de kop aanwezig zijn, evenals 

een lendenwervel (vertebra lumbalis). Elementen uit de voeten ontbreken. Uit de 

postcraniale leeftijdsbepalingen is op te maken dat met name konijnen van een half 

jaar of ouder zijn geslacht (Bijlage 8 tabel 7).

Vogels
De vier gevonden resten van vogels zijn afkomstig van eenden. Het gaat om twee 

stukken borstbeen (sternum) en twee elementen uit de vleugel (radius en humerus). Er 

zijn op de resten geen slachtsporen aangetroffen. 

6.6.3 Conclusie

Er zijn vijf verschillende soorten zoogdieren herkend: rund, paard, varken, schaap/geit 

en konijn. De resten van rund en konijn vormen de grootste groepen. De haksporen 

door en op de gewrichten (rund en schaap/geit) en het doorhakken van wervels (groot 

en middelgroot zoogdier) duiden er op dat de dieren in stukken zijn gedeeld. De 

vleesstukken zijn vervolgens voor consumptie in kleinere porties gehakt. Dit is te zien 

aan het doorhakken van de schachten (rund en schaap/geit). Er zit ook slachtafval 

tussen het materiaal. Het gaat hierbij om de vleesloze elementen uit de kop en voeten 

van voornamelijk runderen, maar ook van konijnen en schapen/geiten. Opvallend 

genoeg ontbreken middenhands- en middenvoetsbenen bijna volledig. Het materiaal 

bestaat dus zowel uit consumptie- als slachtafval. 

Runderen werden op alle leeftijden geslacht, maar de meeste al op jonge leeftijd. Het 

slachten van veel jonge runderen kan er op duiden dat de melkproductie van belang 

was. Verder zijn er vermoedelijk ook runderen specifiek voor hun vlees gehouden. 

De meeste schapen/geiten hadden een leeftijd van 1 tot 2 jaar toen zij geslacht 

werden en zijn hoofdzakelijk voor hun vlees gehouden. De konijnen waren vaak nog 

niet volgroeid, maar wel ten minste 0,5 jaar oud. In de periode waaruit het materiaal 

afkomstig is, was het ook voor het gewone volk, gebruikelijk om tamme konijnen te 
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houden.52 Het is dus goed mogelijk dat de konijnen voor hun vlees zijn gehouden. 

Van varken zijn weinig leeftijdsgegevens bekend, maar deze dieren zijn in alle tijden 

gehouden voor hun vlees en spek en bereiken meestal geen hoge leeftijden. 

Paard hoort in de onderhavige periode niet tot de gebruikelijke consumptiesoorten. 

Desondanks zijn er wel haksporen op de botten aanwezig die duiden op het in stukken 

hakken van het karkas en het opdelen van lichaamsdelen in kleinere porties. Dergelijke 

handelingen kunnen zijn uitgevoerd met de bedoeling om het paardenvlees te eten. 

De vier resten van eend uit de sloot bevatten geen hak- of snijsporen, maar het is 

aannemelijk dat de resten ook voedselafval vertegenwoordigen.

Het aantreffen van menselijk botmateriaal binnen dit complex is niet eenvoudig te 

verklaren, maar niet verwonderlijk. Op basis van het aardewerk mag voor de context 

een datering in het derde kwart van de 17e eeuw worden verondersteld. Sinds 1635 

werd het terrein echter al gebruikt voor de huisvesting van pestlijders en was sprake 

van mensen die op het terrein stierven en begraven werden. Tijdens de opgraving en 

voorgaande onderzoeken kon worden geconstateerd dat er verspreid over het terrein 

los menselijk botmateriaal aanwezig is. Mogelijk is het botmateriaal in spoor 12/23 als 

verspit/verstoord materiaal te bestempelen dat bij het dempen van de sloot in deze 

context terecht is gekomen. 

6.7 Mollusken53 

Uit spoor 12 zijn 16 (fragmenten van) schelpen afkomstig (Tabel 6.6). Een klein aantal 

(N=2) is afkomstig van zoetwatersoorten die voorkomen in rustig tot stilstaand 

water. De moerasslak wijst daarbij op een habitat met een rijke plantengroei. Het is 

aannemelijk dat dergelijke omstandigheden golden in de sloten rondom het Pesthuis 

en dat de fragmenten dus afkomstig zijn van mollusken die lokaal voorkwamen. De 

beperkte vertegenwoordiging (N=2) is daarbij niet verwonderlijk: deze soorten werden 

niet verzameld voor consumptie maar zijn vermoedelijk bij het dempen van spoor 12 

tussen het sediment terecht gekomen.  

 

Het merendeel van de fragmenten (N=14) behoort tot zoutwatersoorten: de mossel 

en de oester. Geschikte omstandigheden voor deze soorten ontbreken in de directe 

omgeving van het Pesthuis en het betreft relatief grote fragmenten: vermoedelijk 

zijn de mossels en oesters aangevoerd voor consumptie. De schelpen zijn daarbij als 

afval weggegooid. In de 17e eeuw kwamen mossels en oesters veelvuldig langs de 

Nederlandse kusten voor; ze werden ook door arme lagen van de bevolking gegeten.

soort aantal

zout water

gewone mossel (Mytilus edulis) 3 kleppen
10 fragmenten

gewone oester (Ostrea edulis) 1 klep

zoet water

vijver- of zwanenmossel (Anondonta sp.) 1 fragment

spitse moerasslak (Viviparus contectus) 1 exemplaar

52  Van Damme & Ervynck 1993.
53  Determinatie: W.J. Kuijper (Universiteit Leiden).  

Tabel 6.6 
Mollusken uit spoor 12.
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6.8 Bouwmateriaal - keramiek

A.C. van de Venne

De bouwkeramiek uit de sloot bestaat uit plavuizen (N=32), dakpan (N=40), baksteen 

(N=2) en fragmenten van tinglazuur wandtegels (N=5). Het materiaal is grotendeels 

afkomstig uit spoor 12. Drie fragmenten zijn afkomstig uit spoor 23. De plavuizen zijn 

allemaal voorzien van glazuur aan de bovenzijde. Bij vijftien plavuizen is daarbij sprake 

van wit slib met loodglazuur met (groen) koperoxide. Eén plavuis is voorzien van een 

(bruin) loodglazuur met mangaanoxide. De dikte van de plavuizen ligt rond de 2 cm. Er 

is sprake van twee formaten, namelijk 11 x 11 x 2 cm en 14,5 x 14,5 x 2 cm. 

De meeste fragmenten dakpan zijn rood. Slechts één fragment is grijs. Het betreft 

waarschijnlijk allemaal fragmenten van gegolfde dakpannen. De fragmenten baksteen 

zijn van appelbloesem en rode baksteen. Ten slotte zijn de tinglazuur wandtegels 

voorzien van een blauwe beschildering met Franse lelies of ossenkoppen in de hoeken. 

De dikte varieert van 9 mm tot 10 mm. Dit betekent dat de wandtegels in ieder geval 

dateren na ca. 1650. Tussen 1640 en 1680 neemt de dikte van wandtegels af van ca. 

12 mm tot 7-8 mm. Hierna komt daarin weinig verandering, met uitzondering van de 

zogenaamde Oud-Hollandse tegels met een dikte van ca. 10 mm, die na 1900 werden 

gemaakt.54 Een machinaal vervaardigde tegel van 5 mm dik met een oranje/ bruin 

floraal drukdecor is intrusie uit de 19e of 20e eeuw en vermoedelijk afkomstig uit de 

sleuf van de persleiding.  

6.9 Bouwmateriaal - natuursteen

S. Knippenberg 

Uit spoor 12 van de dwarssloot kon een klein complex natuursteen (N=15) worden 

verzameld met een gezamenlijk gewicht van 253 gr. (Bijlage 4). 

Het meest vertegenwoordigd is leisteen met acht fragmenten. Het is een metamorfe 

steensoort, ontstaan nadat kleirijk sediment in de vorm van kleisteen of schalie onder 

hoge druk herkristalliseert in de veel hardere leisteen. Dit fijnkorrelige, metamorfe 

gesteente bestaat vaak voornamelijk uit kwarts en glimmers, soms aangevuld met 

andere mineralen. Het komt in gefolieerde platen voor, die makkelijk horizontaal 

splijten. Door deze splijting in platen is het een geliefd bouwmateriaal en wordt het 

sinds de Romeinse tijd in ons land veelvuldig gebruikt als vloertegels of dakbedek-

kingsplaten. Vooral de laatste toepassing blijft zeer gangbaar gedurende de latere 

middeleeuwen en Nieuwe tijd.  

Onder het materiaal zijn twee variëteiten lei herkend. Zeven fragmenten zijn 

van een donkergrijze lei met een metallic glans. In de fijne matrix zijn minuscule 

glimmers te herkennen. Eén fragment is gemaakt van een grijsgroene lei met een 

zijdeachtig uiterlijk, neigend naar fylliet. In de fijnkorrelige matrix zijn dunne, parallel 

georiënteerde donker(groen)e insluitsels en een hoge fractie aan minuscule glimmers 

te herkennen. 

De grijsgroene lei staat bekend onder de naam “Maasdekking” vanwege zijn herkomst 

uit Maasgebied in België, Luxemburg en Noord-Frankrijk.55  Vanaf de middeleeuwen 

54  Pluis 1998, 71.
55  Janse 1986; Kars 2001.
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is het Franse Fumay een belangrijk mijngebied voor het in Nederland gebruikte 

leisteen.56 Naast dit gebied zijn nabijgelegen extractiepunten in Zuid-België en 

Luxemburg ook van belang geweest. De donkergrijze lei kan ook uit hetzelfde gebied 

komen. Bronnen in het Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eiffel zijn voor deze variëteit 

ook een optie.57 Voor een goede herkomstbepaling is een petrografische analyse 

noodzakelijk, aangezien in uiterlijke kenmerken leien van verschillende bronnen sterk 

op elkaar kunnen lijken.

Bij alle acht stukken gaat het gezien hun geringe dikte om fragmenten van dak-

bedekkingsplaten. De fragmenten variëren in omvang van 2 tot 11 cm en moeten 

oorspronkelijk onderdeel hebben uitgemaakt van veel grotere platen. De dikte van 

de donkergrijze platen varieert van 4 tot 7 mm. Bij het enige grijsgroene leifragment 

bedraagt dit 7mm. Twee donkergrijze plaatfragmenten bezitten nog een restant van de 

aanhechtingsgaten. 

Naast deze dakbedekkingsplaten, bevinden zich onder het steencomplex zes 

fragmenten van grijze tot donkergrijze kalkstenen tegels. Het gaat om een vrij harde, 

homogene, fijn klastische kalksteen, die bekend staat onder de namen kolenkalk 

of Belgische hardsteen.58 De kalksteen ontleent zijn donkere kleur aan een hoog 

gehalte bitumen.59 Deze kalksteen heeft vaak ook een klein aandeel witte fossielen. 

Deze zijn in het materiaal van de Darwinweg niet herkend. Het materiaal komt voor 

in afzettingen uit het Vroeg-Carboon, die in de Belgische en Noord-Franse Ardennen 

dagzomen.60 Daar wordt het ook nu nog op grote schaal gewonnen als grondstof voor 

bouw- en sierstenen.61 Sporadisch treft men het ook in de Maasafzettingen aan.

Onder het materiaal bevinden zich ten slotte twee afslagen, twee grotere intentioneel 

fragmenteerde tegelfragmenten en twee stukken afval die vermoedelijk ook zijn 

ontstaan bij het fragmenteren van de tegels. Op basis van dit kleine sample is het 

niet duidelijk waarom men de tegels gefragmenteerd heeft. Het meest voor de 

hand ligt dat de tegels in vorm zijn aangepast, opdat ze in een of andere setting 

gebruikt konden worden. Met name de twee afslagen wijzen op een gecontroleerde 

afbouw. Concluderend kan gesteld worden dat de steenvondsten van de Darwinweg 

hoofdzakelijk bouwafval vertegenwoordigen, bestaande uit leistenen dakbedekkings-

platen en donkergrijze kalkstenen tegels. 

6.10 Glas

A.C. van de Venne

Er zijn in totaal 271 fragmenten glas verzameld. Het materiaal is allemaal afkomstig 

uit spoor 12 van de dwarssloot. De meeste fragmenten betreffen vensterglas (N=254). 

Een klein aantal (N=17) is afkomstig van minimaal drie flessen.  Het betreft flessen met 

opgestoken bodem en uitgebogen lip. Twee van de flessen hebben een hoge hals; één 

heeft een korte hals. Eén van de hoge flessen heeft een getorst ribbelpatroon op de 

schouder. Waarschijnlijk zijn de flessen gebruikt voor medicinale doeleinden. 

56  Dubelaar 2002.
57  Dubelaar 2002; Janse 1986; Kars 2000, 150.
58  Dubelaar 2002; Verhofstad & van den Koppel 2006, 72.
59  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
60  Dubelaar 2002; Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
61  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
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6.11 Hout

E.E. van Hees

Uit spoor 12 van de dwarssloot zijn 60 stukken hout afkomstig (Figuur 6.19). Door 

de sterk gefragmenteerde staat en uitdroging na de berging is de oorspronkelijke 

vorm van de houten voorwerpen nog moeilijk te herkennen. Wel kon de soort worden 

vastgesteld (Bijlage 9). Het hout is afkomstig is van eik (Quercus sp.; N=17) en grove 

den (Pinus sylvestris; N=43). Eik komt in Nederland sinds de laatste ijstijd voor, terwijl 

den werd verdrongen en vrijwel was uitgestorven tot men in de 16e eeuw dennen in 

Nederland begon aan te planten.62 

Tussen het materiaal bevinden zich enkele fragmenten die een nadere beschrijving 

verdienen (Figuur 6.20). Allereerst enkele pennen (N=13). Deze zijn gemaakt van 

dennenhout en vertonen in sommige gevallen nog bewerkingssporen van een mes 

(Figuur 6.20, v. 60.1 en v. 60.2). De functie is onzeker. Gedacht kan worden aan 

bijvoorbeeld een gebruik als toognagel of wig in een pen-gat-verbinding.63 Een iets 

grotere ‘pen’ is voorzien van twee inhammen (Figuur 6.20, v. 61.30). Ook hierbij lijkt 

het waarschijnlijk dat het object gebruikt is om iets te fixeren. 

62  Maes 2006, 48. 
63  Stenvert & Van Tussenbroek 2015, 148.

Figuur 6.19 
Overzicht van het hout uit spoor 12 (fotograaf: 
E.E. van Hees). 
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Tussen het materiaal bevinden zich ook enkele driehoekjes van dennenhout en een 

stukje eikenhout met een bewerkte rand. Eén van de driehoeken toont extra bewerking 

van de randen aan de kopse kant (Figuur 6.20, v. 60.5). De andere is door snelle 

uitdroging vervormd, maar nog wel als driehoek herkenbaar (Figuur 6.20, v. 61.6). 

Het eikenhout lijkt te zijn gestanst of geboord, waarbij er langs de rand cirkels zijn 

uitgestoken. De functie van de driehoeken is onduidelijk. Het bewerkte stuk eikenhout 

lijkt voor ornamentale doeleinden te zijn gemaakt. Het overige hout bestaat vooral 

uit houtsnippers: resten van bewerking. Al met al wekt het hout uit de dwarssloot de 

indruk dat het afval betreft: niet (langer) bruikbare delen die zijn afgedankt. 

6.12 Beschouwing

6.12.1 De inrichting van het terrein

Uit het beschikbare bronmateriaal is bekend dat het terrein vanaf 1635 in gebruik werd 

genomen voor de opvang van pestlijders. Hoewel de bouw en gereedkoming van de 

diverse gebouwen redelijk valt te reconstrueren, is onzeker wanneer de twee buitenste 

grachten en de tussenliggende groenstrook zijn aangelegd. Duidelijk is wel dat hier in 

de loop van tijd diverse aanpassingen in zijn gedaan. Voor onderhavig onderzoek is de 

dwarssloot van belang die ter hoogte van put 2 de groenstrook doorsneed en de twee 

omgrachtingen met elkaar verbond. Het valt niet te zeggen in welk jaartal deze sloot 

Figuur 6.20 
Detailopnames van noemenswaardige frag-
menten (fotograaf: E.E. van Hees). 
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werd ontgraven. Wel is duidelijk dat bij gereedkoming van het stenen Pesthuis in 1661 

de dwarssloot nog water voerde. Een kaart uit 1682 toont de sloot niet meer: deze 

moet vóór die tijd zijn gedempt. 

 

Bij het archeologisch onderzoek kon een klein segment van deze sloot(vulling) worden 

onderzocht. Hierbij werd een grote hoeveelheid vondstmateriaal geborgen. Deze 

vondsten bevonden zich in een sterk humeus pakket. Vermoedelijk is de sloot gedempt 

met een nabijgelegen vuilnisbelt, bestaand uit uiteenlopende categorieën materiaal 

en vergaan organisch materiaal.  Kijken we naar de datering van het aardewerk en het 

complex leren schoenen dan blijkt een relatief korte tijdsperiode vertegenwoordigd: 

1650-1675. Op basis hiervan is geen exact jaartal voor de demping te geven. Wel mag 

worden geconcludeerd dat het archeologisch onderzoek en de historische gegevens 

op elkaar aansluiten: omstreeks het einde van het derde kwart van de 17e eeuw is de 

dwarssloot gedempt. Het materiaal waarmee de sloot is gedempt vormt daarbij de 

weerslag van een relatief korte tijdsperiode, waarin het stenen Pesthuis in aanbouw 

was en het houten noodpesthuis reeds in gebruik was.

6.12.2 De bouw van het stenen Pesthuis

Van het vondstmateriaal uit de dwarssloot is ca. 20 % te relateren aan de bouw of 

reparaties van constructies: keramisch bouwmateriaal, natuursteen, hout, vensterglas, 

spijkers, strips van glas in lood-ramen en hang- en sluitwerk. Op basis van de datering 

van het complex is het mogelijk dat (een deel van) het materiaal samenhangt met de 

bouw van het stenen Pesthuis. 

Allereerst wijst het hout op deze bouwcontext. Het complex bestaat uit 

bewerkingsafval (houtsnippers) en niet (langer) bruikbare elementen die zijn 

afgedankt, waaronder pennen en een ornamentaal stuk. Er zijn twee soorten ver-

tegenwoordigd: eik en grove den. Het hout van diverse Pinus-soorten en in het 

bijzonder het hout van de grove den wordt aangeduid als ‘grenen’. In de historisch 

vermelde aanbestedingen van diverse leveranties voor het Pesthuis komt men 

zowel eiken als grenen tegen.64 Zo werden de 128 kruiskozijnen gemaakt van 

eikenhout. De aanbesteding voor de leverantie vond plaats op 11 november 1658. 

De kozijnen waren waarschijnlijk gereed in de winter van 1658-1659. Hierbij waren 

de bovenvlakken aanvankelijk met glas in lood bezet, terwijl in de benedenvlakken 

alleen luiken aanwezig waren. Vensterglas en loden strips zijn eveneens in het complex 

aanwezig. Ook het grenen vinden we terug in het bronmateriaal. De aanbesteding 

van de leverantie van het grenenhout vond plaats op 4 juni 1659. Het materiaal was 

bedoeld voor de constructie van de kap. De werkzaamheden aan de kap dienden op 

1 juli te starten en op 31 oktober 1659 te zijn voltooid. Of deze deadline is gehaald, is 

onbekend. Het is daarbij goed voor te stellen dat de gevonden spijkers en hang- en 

sluitwerk zijn gebruikt. Zeker wanneer in de stukken te lezen is dat spijkers ter extra 

bevestiging werden aangebracht.

Binnen het kleine complex natuursteen zijn fragmenten van Belgisch hardstenen 

vloertegels aanwezig, evenals fragmenten van leistenen dakbedekkingsplaten. 

De grondstof van de vloertegels is daarbij een belangrijke aanwijzing dat het om 

bouwafval van het Pesthuis kan gaan. De oorspronkelijke bestekken zijn niet allemaal 

bewaard gebleven, maar de bestekken van een grondige opknapbeurt in 1741-1745 

64  Dröge 1989, 7-8.
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verschaffen ons inzicht in de situatie zoals die op dat moment bestond.65 In deze 

periode werden o.a. de aanwezige bedsteden opnieuw gefundeerd, waarna de vloeren 

in het voorhuis en beide zalen vlak moesten worden gelegd. Hierbij had men geen 

rekening gehouden met een tekort aan hardstenen tegels voor de vloeren van de 

zalen: een teken dat de vloer reeds voor 1741-1745 uit hardsteen bestond. Bij de auteur 

is het niet bekend of deze hardstenen vloer in het huidige pand nog aanwezig is. Indien 

dit het geval is, dan zou een macroscopische en eventueel petrografische analyse uit 

kunnen wijzen of de fragmenten die bij het archeologische onderzoek in samenstelling 

en herkomst overeenkomen met de vloertegels. 

De andere categorie stenen bouwmateriaal - leistenen dakbedekkingsplaten - is 

minder eenvoudig aan het Pesthuis te koppelen. De huidige dakbedekking bestaat 

immers uit dakpannen. Ook de bestekken van 1741-1745 berichten over het 

aanbrengen van dakpannen. Vanaf de late middeleeuwen wordt leisteen toegepast 

als dakbedekking. Vanwege de kosten en de noodzaak van een volledig dakbeschot 

werd een leistenen dak vooral toegepast op representatieve gebouwen, zoals kerken, 

kastelen en raadhuizen.66 Dat pesthuizen op zich ook in deze categorie te plaatsen 

zijn, wordt geïllustreerd door het pesthuis Lopsen. Lopsen was een klooster dat 

tussen ca. 1400 en 1526 heeft bestaan tussen de Steenstraat, Morsstraat en Eerste 

Binnenvestgracht, ca. 650 m ten zuidoosten van het Pesthuis. Na sluiting kwam het 

klooster in handen van het bestuur van het Catharinagasthuis en werd de locatie in 

gebruik genomen voor de opvang van pestlijders. In 1539/1540 werd het dak gedekt 

met leien.67 In hoeverre het Pesthuis oorspronkelijk met leien of pannen was gedekt 

is niet met zekerheid te zeggen, omdat beide categorieën in het complex vertegen-

woordigd zijn. Wel dient opgemerkt te worden dat een leistenen dak elke 50-100 jaar 

hersteld of vernieuwd moet worden om lekkage te voorkomen.68 Uit de bronnen is af 

te leiden dat medio 18e eeuw het gehele dak is vervangen.69 Het is in theorie mogelijk 

dat de leisteenfragmenten behoren tot een dakbedekking die oorspronkelijk uit 

leisteen bestond en op een later moment vervangen is door dakpannen. Eenduidige 

aanwijzingen zijn hiervoor niet aanwezig. 

Het keramisch bouwmateriaal bestaat behalve de reeds genoemde dakpannen verder 

uit plavuizen, bakstenen en wandtegels. Het betreft veelal kleine fragmenten die niet 

duidelijk aan elementen van het Pesthuis te koppelen zijn. De dikte van de tegels wijst 

op een datering tussen 1650-1680, wat aansluit bij de periode van bouw. Vergelijkend 

onderzoek tussen de gevonden archeologische resten en resterende bouwhistorische 

elementen kan hierin - en ook voor andere categorieën - meer duidelijkheid 

verschaffen. 

6.12.3 De opvang van pestlijders

Het overgrote deel van het vondstmateriaal uit de dwarssloot - zo’n 80 % - is te 

relateren aan het gebruik van het terrein voor de opvang van pestlijders. De vuilnisbelt 

waarmee de sloot is gedempt, bevatte delen van de inventaris van de zorginstelling, 

persoonlijke bezittingen en resten van het geconsumeerde voedsel. De vondsten 

van de inventaris passen in een standaarduitrusting van de zieken die als partij is 

aangekocht. De uitrusting bestond uit een uniform scala aan borden, koppen, kleine 

65  Dröge 1989, 7, 14. 
66  Stenvert & Van Tussenbroek 2015, 162.
67  Ladan 2012, 283, eindnoot 38
68  Stenvert & Van Tussenbroek 2015, 162.
69  Dröge 1989, 14. 
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grapen, zalf- en pispotten, gemaakt van eenvoudig roodbakkend aardewerk. Eet- en 

klein kookgerei zijn daarbij goed vertegenwoordigd en wijzen - gezien het formaat - 

erop dat voedsel per persoon werd verwarmd. Noemenswaardig is de ruime vertegen-

woordiging van zalfpotten: dit is afwijkend ten opzichte van een doorsnee huishouden 

en vormt duidelijk de afspiegeling van een verzorgende instelling. Dit geldt eveneens 

voor enkele fragmenten glas, afkomstig van minimaal drie flessen die gebruikt kunnen 

zijn voor medicinale doeleinden. 

De aanwezigheid van witbakkend aardewerk, majolica en faience en enige diversiteit 

in vormen onder het roodbakkend aardewerk wijzen erop dat niet alleen sprake was 

van een uniform vormscala, maar dat waarschijnlijk ook materiaal door individuen zelf 

werd meegenomen of aan het pesthuis werd geschonken. Voor andere categorieën is 

makkelijker een onderscheid te maken tussen de inventaris van de zorginstelling en 

persoonlijke bezittingen, zoals rookgerei of de steengoed knikker en het miniatuur 

bordje. In de categorie persoonlijke bezittingen vormt het complex leren schoenen de 

hoofdmoot. Uit het scala aan vormen en formaten in combinatie met de hevige slijtage 

van de schoenen mogen we afleiden dat het materiaal afkomstig is van arme(re) 

mensen van jong tot oud en zowel van man als vrouw. 

Er zijn diverse redenen te noemen waarom bovenstaand materiaal op een vuilnisbelt 

terecht kwam. Een deel was vermoedelijk versleten of stuk en werd om die reden 

afgedankt. De leren schoenen zijn daarbij intrigerend. Zij vertegenwoordigen namelijk 

mannen en vrouwen, van jong tot oud. Een epidemie, zoals de pest, maakt geen 

onderscheid in geslacht en treft zowel kinderen als volwassenen. In dit licht is het 

goed mogelijk dat de schoenen zijn afgedankt na het overlijden van de eigenaar en 

niet omdat zij versleten waren. Deze verklaring lijkt ook van toepassing op andere 

persoonlijke bezittingen zoals: knoopjes, oogjes en los geld. Een optie is dat dit 

materiaal óp of ín kledingstukken zat dat werd weggegooid na het overlijden van de 

eigenaar. Of de oorijzers, de lakenloodfragmenten, het vingerhoedje, de loden kogel 

en het boekbeslag ook in dit licht gezien moeten worden is lastig te zeggen. 

Uit de dwarssloot is tevens een complex botmateriaal en mollusken afkomstig. Het 

merendeel hiervan is te bestempelen als slacht- of consumptieafval en verschaft 

ons inzicht in het dierlijk voedsel dat de bewoners van het Pesthuis consumeerden. 

Het is daarbij overigens aannemelijk dat het dieet ook een scala aan plantaardige 

producten omvatte, zoals wortelen, bonen, erwten en diverse granen. Kijken we 

naar de samenstelling van het dierlijk materiaal dan valt op dat de volgende soorten 

werden gegeten: rund, paard, varken, schaap/geit, konijn, eend, mossel en oester. 

Een dergelijk breed soortenspectrum is ook bij andere soortgelijk 17e-eeuwse 

zorgcontexten aangetroffen, zoals bij het vrouwengasthuis in Alkmaar. Geen van de 

soorten is als ‘luxe’ te bestempelen. Wel opvallend is de vertegenwoordiging van paard; 

deze behoort in de 17e eeuw niet tot de gebruikelijke consumptiesoorten. Mogelijk 

mogen we dit als een verdere bevestiging zien voor de beperkte middelen waar de 

bewoners van het pesthuis over beschikten en dat men at wat voor handen was. 

Historisch gezien is over pesthuizen en de verzorging van patiënten weinig bekend. 

De bronnen zijn doorgaans weinig rooskleurig. Financiële ondersteuning vanuit de 

overheden was vaak onvoldoende om de pesthuizen draaiende te houden. Giften, 

legaten en collecten waren daarom belangrijk. De inkomsten waren kortom weinig 

omvangrijk: o.a. doordat vermogenden de pesthuizen meden en verzorging gratis 

was.70 Dit sluit aan bij het ‘arme’ beeld van het vondstmateriaal.

70  Noordegraaf & Valk 2007, 198-199.
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Resultaten: sporen van begravingen uit de eind 
17e-18e eeuw

7.1 Inleiding

Na de demping van de dwarssloot is de groenstrook tussen de buitenste grachten 

opgehoogd met een pakket klei van ca. 50 cm dikte (Figuur 7.2). Dit ophogingspakket 

kan omschreven worden als ‘vuil’: klei met spikkels houtskool en her en der fragmenten 

aardewerk en bouwkeramiek. Er is op basis van dit verspitte en opgebracht materiaal 

geen datering van het pakket te geven. Het blijft daarmee onzeker of het dek direct 

ná demping van de sloot is aangebracht of enkele jaren tot decennia later. Omdat 

de top van het pakket in de bouwvoor is opgenomen, is eveneens onzeker hoe de 

bovenliggende stratigrafie eruit zag. Duidelijk is wel dat in het ophogingspakket 

meerdere individuen zijn begraven (Figuur 7.1 en Figuur 7.2). 

De datering van de demping van de sloot geeft ons voor de graven een terminus 

post quem omstreeks het einde van het derde kwart van de 17e eeuw. Hoewel in die 

periode het Pesthuis gereedkwam, is het gebouw vermoedelijk niet gebruikt voor 

de opvang van pestlijders. De grootste golf van epidemieën was namelijk voorbij. 

Uit historisch bronmateriaal is bekend dat in 1672 gewonde en zieke matrozen in het 

Pesthuis werden opgevangen. Ook in de daaropvolgende decennia diende het gebouw 

voor opvang van gewonde en zieke matrozen en soldaten en vanaf 1822 als militaire 

gevangenis (paragraaf 2.2). 

7.2 Sporen

In totaal werden 21 graven aangetroffen (Tabel 7.1 en Figuur 7.3). Hiervan waren 19 

voorzien van een kist. De twee andere graven (GRAF11 en GRAF16) toonden geen 

sporen van een kist en bestonden enkel uit menselijke resten. Het merendeel van de 

graven (N=18) ligt in een zuidzuidwest-noordnoordoost georiënteerde rij, gelijk aan de 

oriëntatie van de groenstrook. De individuele graven liggen dwars op deze rij, waarbij 

de menselijke resten overwegend westnoordwest-oostzuidoost zijn georiënteerd. De 

rij graven is bij de aanleg van een persleiding verstoord: de oostelijke zijde is volledig 

vergraven (Figuur 7.1). Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit deze verstoring en het 

bovenliggende pakket diverse botconcentraties (N= 17) afkomstig zijn. 

De noordelijke helft van deze rij graven vertoont een regelmatig patroon: GRAF09 tot 

en met GRAF20 zijn gelijkmatig verdeeld over een afstand van ca. 9 m. Aan de noord- 

en zuidzijde is sprake van een lege zone van ca. 2 m tot het volgende graf. Mogelijk 

mag GRAF21 beschouwd worden als de aanzet tot een vergelijkbaar cluster als GRAF09 

tot en met GRAF20. Het cluster ten zuiden doet enerzijds vergelijkbaar aan: GRAF06 

tot en met GRAF08 tonen eenzelfde spreiding. Anderzijds zijn GRAF01, GRAF02, 

GRAF04 en GRAF05 afwijkend te noemen. Het lijkt hier te gaan om kisten die per 

tweetal zijn begraven. Voor GRAF04 en GRAF05 is dit evident: de kisten zijn op elkaar 

gestapeld. Hierbij is een beduidend dieper graf gedolven: een indicatie dat men een 

minimum begravingsdiepte hanteerde en bij de bijzetting van meerdere kisten niet de 

hoogte maar de diepte in moest. Bij GRAF01 en GRAF02 is sprake van een zeer geringe 

tussenruimte (ca. 15 cm), waarbij de kisten bijna tegen elkaar liggen. Vermoedelijk is 

een breder graf gedolven, waarbij de kisten náást elkaar in de grond zijn geplaatst en 

niet op elkaar. 

7
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Figuur 7.1 
Het grafveld in relatie tot de sporen van de inrichting. 



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  67

graf
NAP 
(m)

wijze van 
begraven

oriëntatie 
menselijke resten
(hoofd-voeten) houding opmerkingen

GRAF01 -1,41 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF02 -1,5 kist OZO-WNW gestrekt op de rug -

GRAF03 -1,32 kist - -
rand van graf in profiel: geen 
botmateriaal

GRAF04 -2,03 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF05 -1,44 kist WNW-OZO gestrekt op de rug
sterk verrommeld: botmateriaal 
niet geanalyseerd

GRAF06 -1,32 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF07 -1,29 kist WNW-OZO gestrekt op de rug
sterk verrommeld: botmateriaal 
niet geanalyseerd

GRAF08 -1,15 kist OZO-WNW gestrekt op de rug knoop met rijggaten (1700-1800) 

GRAF09 -1,26 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF10 -1,16 kist OZO-WNW gestrekt op de rug -

GRAF11 -1,25 zonder kist NNO-ZZW

op de linker-
zijde, licht gebogen 
benen -

GRAF12 -1,21 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF13 -1,19 kist WNW-OZO
gestrekt op de rech-
terzijde -

GRAF14 -1,16 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF15 -1,17 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF16 -1,18 zonder kist ZZW-NNO gestrekt op de buik -

GRAF17 -1,16 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF18 -1,21 kist - -
sterk verrommeld: botmateriaal 
niet geanalyseerd

GRAF19 -1,25 kist - -
sterk verrommeld: botmateriaal 
niet geanalyseerd

GRAF20 -1,16 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

GRAF21 -1,27 kist WNW-OZO gestrekt op de rug -

Figuur 7.2 
Bodemopbouw in werkput 2 ter hoogte van 
GRAF03 (zie Figuur 7.1). 

Tabel 7.1 
Lijst van graven. 
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Figuur 7.3  
Overzicht per graf. 



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  69



70 Leeuwenhoekpark, Darwinweg



Leeuwenhoekpark, Darwinweg  71

De individuen die in deze rij zijn begraven, zijn vrijwel alle gestrekt op de rug begraven. 

Veelal bevond het hoofd zich in het westen en de voeten in het oosten. In drie 

gevallen is de dode andersom begraven en in één geval - GRAF13 - is de dode op zijn 

rechterzijde begraven (Tabel 7.1).

Aan de westzijde van de rij zijn nog drie (delen) van begravingen aanwezig. Deze 

graven wijken af in aard en oriëntatie. GRAF11 en GRAF16 zijn zonder kist en 

kenmerken zich door een zuidzuidwest-noordnoordoost of noordnoordoost-zuidzuid-

west oriëntatie. Ook wijkt de houding van de dode duidelijk af van die van de andere 

graven. Het individu in GRAF11 is op de linkerzijde begraven, met licht gebogen benen. 

Het individu in GRAF16 is gestrekt op de buik begraven met de armen gekruist op de 

rug. GRAF03 is niet nader te duiden: van dit graf is enkel de rand waargenomen. Wel 

mag op basis van de insteek worden verondersteld dat het een kist betrof (Figuur 7.2).

7.3 Menselijk botmateriaal 

B. Veselka

7.3.1 Inleiding

In totaal zijn zestien graven in samenwerking met het Human Osteoarchaeology 

Laboratory van de Universiteit Leiden onderworpen aan een uitgebreide fysisch-

antropologische analyse (Bijlage 7). Per graf was sprake van één individu. De overige 

menselijke resten betreffen sterk vermengde graven of concentraties verstoord 

botmateriaal. Deze zijn niet verder onderzocht (Tabel 7.1). De conservering van het 

merendeel van de skeletten is beoordeeld als ‘zeer goed’ tot ‘goed’ (Tabel 7.2). De 

volledigheid van de skeletten varieerde. Tabel 7.3 toont het aantal individuen en 

het percentage dat aan elke categorie van volledigheid kan worden toegekend. Het 

ontbreken van elementen is in de meeste gevallen te wijten aan recente verstoring 

van het graf: bij de aanleg van persleiding aan de oostzijde is vrijwel de gehele rij 

graven aangetast. Bijkomende factor is de diepteligging: de graven werden vrijwel 

direct onder de geroerde bovengrond aangesneden, waarbij in sommige gevallen de 

bovenzijde van het graf in de bovenliggende laag is opgenomen. 

Uitgangspunt van de analyse zijn de onderzoeksvragen (paragraaf 3.2). De fysieke 

overblijfselen kunnen directe informatie bieden over de individuen zelf, maar ook over 

de mensen als groep. De fysisch-antropologische analyse kan informatie opleveren 

over leeftijd en geslacht, maar ook de lengte en pathologische condities. Dit kan 

inzicht bieden in de levensverwachting, de gezondheidstoestand en de kwaliteit van 

het dagelijks leven.
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conservering
individuen

N

zeer goed 4

goed 8

matig 4

slecht 0

totaal 16

volledigheid
individuen

N 

> 75% 0

50-75% 10

25-50% 3

< 25% 3

totaal 16

Figuur 7.4 
Leeftijdsverdeling. 
VJV=vroeg jong volwassen (19-25 jaar); 
LJV=laat jong volwassen (26-35 jaar); 
MV=midden volwassen (36-49 jaar); 
NTB=niet te bepalen. 
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Figuur 7.5 
Lichaamslengte.  

Tabel 7.2 
Conservering. 

Tabel 7.3 
Volledigheid. 
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7.3.2 Resultaten

Voor dertien van de zestien individuen kon de leeftijd en het geslacht worden bepaald 

(Figuur 7.4). Ze waren allen mannelijk en het merendeel (69,2%; 9/13) was ‘vroeg jong 

volwassen’. Voor twaalf van de zestien individuen kon ook de lichaamslengte worden 

bepaald (Figuur 7.5). Deze varieert van 166,6 cm tot 183,8 cm. 

Bij vijf individuen ontbraken de kaken. In totaal konden bij elf individuen de boven- 

en/of onderkaak bekeken worden. Dit komt neer op 352 (11 x 32) inspecteerbare 

posities. Tabel 7.4 geeft een overzicht van het tandverlies. Naast tandverlies zijn de 

gebitten ook onderzocht op de aanwezigheid van specifieke pathologieën, zoals 

cariës, abcessen, glazuurhypoplasie en parodontitis (Tabel 7.5). Van de elf individuen 

met boven- en/of onderkaak hadden acht individuen cariës. Hierbij was 38,1 % van 

de beschikbare tanden (N=288) aangetast. De overige gebitsaandoeningen worden 

hieronder in combinatie met andere pathologische aandoeningen per individu 

besproken. Naast de gebitsaandoeningen werd bij enkele individuen ook een specifieke 

tandslijtage aangetroffen die over het algemeen geassocieerd wordt met het roken 

van pijp. Figuur 7.6 laat een duidelijk pijpfacet zien in de onder- en bovenkaak zien. Bij 

zeven individuen zijn deze pijpfacetten aangetroffen (63,6 %). 

tandverlies
individuen

N 
tanden

N
tanden

%

ante mortem 5 13 3,7

post mortem 4 19 5,4

CA/UE 7 13 3,7

ontbreekt 5 19 5,4

gebitsaandoening
individuen

N
individuen

%

abces 2 18,2

cariës 8 72,7 %

glazuurhypoplasie 7 63,6

parodontitis 2 18,2

Figuur 7.6 
GRAF15 - pijpfacet in het gebit 
(fotograaf: B. Veselka).  

Tabel 7.4 
Tandverlies. CA/UE=nooit aanwezig geweest/
niet doorgebroken. 

Tabel 7.5 
Gebitsaandoeningen. 



74 Leeuwenhoekpark, Darwinweg

Pathologieën

GRAF01

Het individu van dit graf vertoont in de ellebogen schade aan de gewrichten in de 

vorm van osteoartrose. Het betreft slijtage van het kraakbeen met uiteindelijk ook 

schade aan het onderliggende bot. Over het algemeen speelt leeftijd een belangrijke 

rol bij de vorming van osteoartrose. Het is dan ook opvallend dat dit individu er op 

jonge leeftijd (19,5 jaar) al last van had. De slijtage lijkt dan ook vooral het gevolg van 

zware en repetitieve arbeid die met name de ellebogen heeft belast. Uiteraard kunnen 

andere oorzaken, zoals een genetische afwijking, niet worden uitgesloten. Het lijkt 

echter aannemelijk te stellen dat dit individu reeds op jonge leeftijd veel werk had 

verzet. Daarnaast vertoont zijn schedel diffuse porositeit (cribra cranii), zoals te zien 

op Figuur 7.7. Dat kan het gevolg zijn van één of meerdere perioden van ziekte en/of 

ondervoeding.

GRAF04

Het gebit van deze persoon vertoont een storing in de aanleg van het tandglazuur 

en één kies heeft cariës. Een aantal wervels vertoont deukjes in het oppervlak van 

het wervellichaam, de zogeheten Schmorlse noduli. Deze worden veroorzaakt door 

extra druk op de wervellichamen, bijvoorbeeld bij zware arbeid. Op de ribben, beide 

ellepijpen en beide bovenarmen is de depositie van nieuw bot geconstateerd, waarbij 

beide bovenarmen licht verdikt zijn. Het is onduidelijk waar dit door veroorzaakt 

werd. Over het algemeen zullen deposities van nieuw bot op de ribben het gevolg 

zijn van irritaties of ontstekingen van de luchtwegen, zoals hooikoorts, roken en ook 

longontsteking. De nieuwe botvorming op beide armen kan het gevolg zijn van een tal 

van oorzaken, waaronder repetitieve activiteiten. De precieze oorzaak kan niet worden 

achterhaald.

Figuur 7.7 
GRAF01- diffuse porositeit van de schedel 
(foto: Human Osteology Laboratory).  
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GRAF06

Het gebit van deze persoon vertoont ante mortem tandverlies (voor de dood) en 

pijpfacetten. De achterkant (lateraal) van het bekken vertoont op beide bekkenhelften 

botdeposities. Dergelijke deposities zijn ook zichtbaar op de ribben. Net als bij het 

individu uit GRAF04 duiden deze deposities op irritaties of ontstekingen. Voor de 

ribben kan gedacht worden aan irritatie/ontsteking van de luchtwegen. In het bekken is 

de oorzaak moeilijker aan te wijzen. De locatie van de nieuw botvorming doet irritatie 

vermoeden van het botvlies, maar de oorzaak hiervan valt niet te achterhalen.

GRAF08

Van dit individu is weinig bewaard gebleven (<25%); enkel de onderbenen waren nog 

aanwezig. Op beide scheenbenen zijn deposities nieuw bot geobserveerd. Over het 

algemeen is een chronische irritatie van het botvlies de oorzaak van deze deposities. 

De irritatie kan op vele manieren veroorzaakt zijn, waaronder bijvoorbeeld het 

veelvuldig dragen van laarzen.

GRAF09

Het gebit van dit individu vertoont ante mortem tandverlies, een dentaal abces, cariës 

en pijpfacetten. Op Figuur 7.8 is zowel cariës van de eerste permanente kies te zien 

als een abces onderaan de wortel. De schedel en oogkassen van dit individu vertonen 

porositeit, cribra cranii en cribra orbitalia (Figuur 7.9). Dit zijn niet-specifieke stressindi-

catoren. Deze laesies kunnen bij meerdere ziektebeelden voorkomen en o.a. ontstaan 

door ondervoeding of een tekort aan vitamine C, D en ijzer. In het linker spaakbeen 

is een geheelde breuk te zien (Figuur 7.10). Op de ribben zijn deposities nieuw bot 

geconstateerd, net als bij de individuen uit GRAF04 en GRAF06. 

Figuur 7.8 
GRAF09 - cariës en dentaal abces in de onderkaak (fotograaf: B. Veselka).  Figuur 7.9 

GRAF09 - cribra orbitalia (foto: Human Osteology Laboratory).  

Figuur 7.10 
GRAF09 - geheelde breuk in het linker spaak-
been (foto: Human Osteology Laboratory).  
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GRAF10

Op beide scheenbenen van dit individu zijn deposities nieuw bot geobserveerd. Dit 

betreft kleine plekken aan de buitenkant (lateraal) van de schenen, dezelfde locatie als 

bij het individu uit GRAF08.

GRAF11

Hoewel dit individu erg incompleet is, valt op het linker scheenbeen nieuw periosteaal 

te observeren. Net als bij GRAF10 kan gesteld worden dat dit hoogstwaarschijnlijk het 

gevolg is van een irritatie.

GRAF12

Het gebit vertoont cariës, ante mortem tandverlies en heeft pijpfacetten. In de 

ruggengraat van dit individu is een fractuur van één van de borst- en lage rugwervels 

geconstateerd. De linker bovenarm vertoont nieuwe botvorming op de onderkant. 

GRAF13

De tanden vertonen een storing in de aanleg van het glazuur en één kies heeft cariës. 

Bij dit individu zijn op meerdere plekken in het skelet deposities van nieuw bot 

aangetroffen, zoals de bovenarmen, een onderarm en de ribben. Figuur 7.11 laat de 

plakkaatvormige deposities op de ribben zien. De combinatie van deze laesies zou 

kunnen worden toegeschreven worden aan een afwijking genaamd hypertrofyische 

pulmonaire osteoartropathie (HPO). Hierbij wordt nieuw bot op meerdere plekken 

in het lichaam afgezet als reactie op de ontstekingen die overal in het lichaam 

plaatsvinden, voornamelijk in de longen. Deze ziekte is zeldzaam en kan erfelijk zijn. 

De individuen die deze ziekte oplopen, hebben meestal last van hun longen vanwege 

een andere oorzaak, zoals longkanker. Het valt echter niet met zekerheid te stellen dit 

individu ook daadwerkelijk last had van HPO en dat hij aan longkanker leed. 

GRAF14

Het gebit van dit individu heeft aan één van de premolaren cariës. De bovenarmen 

vertonen een lichte kromming die als pathologisch kon worden aangemerkt. Het 

bovenste deel (proximaal) is naar de zijkant gebogen (lateraal), mogelijk als gevolg 

van vitamine D tekort in de kinderjaren. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, 

Figuur 7.11 
GRAF13 - plakkaatvormige botdeposities op 
de ribfragmenten (foto: Human Osteology 
Laboratory).  
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omdat niet het gehele skelet kon worden geborgen en onderzocht.71 Een tekort aan 

vitamine D zorgt voor een defect in de mineralisatie van het bot, waardoor het bot 

zacht wordt en uiteindelijk onder het lichaamsgewicht en de zwaartekracht doorbuigt. 

Over het algemeen zullen dit de boven- of onderbenen zijn, maar soms kunnen ook de 

boven- en/of onderarmen gebogen zijn. Dit gebeurt met name wanneer een individu 

nog niet kan lopen. De armen zijn bij het kruipen immers de botten die het gewicht 

dragen. Deze botten zullen dan als eerste doorbuigen. Mogelijk is dit hier het geval. 

Het vitamine D tekort dat zoals gezegd al op jonge leeftijd begonnen kan zijn, is op een 

latere leeftijd aangevuld; maar de kromming in de armen is nog steeds zichtbaar. 

GRAF15

Het individu uit GRAF15 toont enkel afwijkingen aan het gebit. Er konden geen andere 

pathologieën worden vastgesteld.  Het gebit toont ante mortem tandverlies, cariës, 

glazuurhypoplasie (onvoldoende glazuurvorming), een dentale abces en pijpfacetten. 

Figuur 7.12 toont duidelijke lijnen in het glazuur, een teken van glazuurhypoplasie. 

Figuur 7.6 toont één van de pijpfacetten. 

GRAF16

In het gebit van dit individu zijn cariës, ante mortem tandverlies en pijpfacetten 

aangetroffen. Nagenoeg op alle botten van het hele skelet is actieve botvorming te 

zien. De buitenkant (cortex) van bijna alle botten in het skelet is poreus en de botten 

vertonen een dusdanige verdikking van de cortex, dat in sommige gevallen er haast 

geen plek is voor de mergholte (Figuur 7.13). Figuur 7.14 toont een van de onderbenen. 

Dit scheenbeen is ernstig verdikt, waardoor de originele vorm van het bot verloren is 

gegaan.

De laesies aan het skelet zouden bij de ziekte van Paget passen. Deze ziekte betreft 

een afwijking in de aanmaak en afbraak van bot en kenmerkt zich door abnormale 

groei van bot, waardoor de cortex in dikte toeneemt. De ziekte kan uiteindelijk 

zodanig vorderen dat het bot ook in volume toeneemt, terwijl de structuur van 

het bot verzwakt. Dit leidt tot complicaties en een verhoogd risico op fracturen en 

pathologische kromming. Over het algemeen komt deze ziekte meer bij mannen dan 

71  Veselka e.a. 2015; Veselka e.a. in voorbereiding. 

Figuur 7.12 
GRAF15 - glazuurhypoplasie 
(fotograaf: B. Veselka).  
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bij vrouwen voor en bij individuen onder de 50 jaar. Toekomstig histologisch onderzoek 

zal moeten uitwijzen of hier inderdaad sprake is van de ziekte van Paget of een andere 

aandoening.

GRAF17

In de voorhoofdsholte van dit individu is een bolvormige botmassa aanwezig (Figuur 

7.15). De oorzaak voor deze massa is onduidelijk. Mogelijk dat toekomstig onderzoek 

met behulp van radiologische foto’s meer inzicht kan geven. Het kan zowel om een 

verbeende cyste als een goedaardige tumor gaan.

GRAF20

Het gebit vertoont cariës op een aantal tanden. Op meerdere plekken in het skelet is 

nieuwe (periosteale) botvorming aangetroffen. Figuur 7.16 toont dit aan de achterkant 

van de bovenarm. Ook op de ribben is deze botvorming te zien. Net als bij GRAF13 lijkt 

sprake te zijn van HPO, hoewel dit niet met zekerheid te zeggen valt. 

Figuur 7.13 
GRAF16 - verdikking van de cortex 
(foto: Human Osteology Laboratory).  

Figuur 7.14 
GRAF16 - ernstig verdikt scheenbeen 
(foto: Human Osteology Laboratory).  

Figuur 7.15 
GRAF17 - botmassa in de voorhoofdsholte 
(foto: Human Osteology Laboratory).  
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GRAF21

Bij dit individu is cariës en parodontitis vastgesteld. Dit laatste betreft een 

vergevorderde ontsteking van het tandvlees, die ook het bot eronder heeft aangetast. 

Glazuurhypoplasie is in het gebit te zien evenals pijpfacetten. De ruggengraat vertoont 

degeneratie van de tussenwervelschijven en Schmorlse noduli. De onderste rugwervels 

vertonen een breuk in het wervellichaam, een avulsiefractuur, waarbij het ene 

wervellichaam in het andere wordt gedrukt (Figuur 7.17).

7.3.3 Conclusie

Van dertien van de zestien onderzochte individuen konden geslacht en leeftijd worden 

vastgesteld. Deze individuen waren allen man. Het merendeel (N=9) stierf tussen het 

18e en 25e levensjaar. Voor twaalf individuen kon de lengte worden bepaald. Deze ligt 

tussen de 166 en 184 cm (gemiddeld 174 cm). Dit verschilt niet veel met de gemiddelde 

lengten van mannen uit andere contemporaine collecties, zoals Roosendaal (170,9 cm), 

Gouda (174,9 cm) en Middenbeemster (171,6 cm).72 Het aantal onderzochte individuen 

is echter klein en mag daarmee niet worden gezien als representatief voor de gehele 

populatie.

Bij de fysisch-antropologische analyse is verder gekeken naar de status van het gebit 

en eventueel aanwezige pathologieën. Een aantal individuen vertoont ante mortem 

tandverlies, waarbij tanden voor de dood verloren zijn gegaan. Dit percentage is 

relatief laag, slechts 3,7 % van de tanden. Veel meer individuen vertonen cariës, waarbij 

in 38,1 % van de tanden een gaatje is aangetroffen. Veelal is ante mortem tandverlies 

72  Lemmers e.a. 2013; Veselka 2015a; Veselka 2015b.

Figuur 7.16 
GRAF20 - nieuw periosteale botvorming op 
de achterkant (posterior) van de bovenarm 
(foto: Human Osteology Laboratory).  

Figuur 7.17 
GRAF21 - avulsiefracturen (foto: Human 
Osteology Laboratory).  
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het gevolg van cariës, waarbij uiteindelijk de tand uit de kaak valt. Het percentage ante 

mortem tandverlies zal toenemen naarmate de leeftijd van de individuen vordert. Het 

feit dat het merendeel van de individuen jong volwassen is (18-35 jaar), zal hebben 

bijgedragen aan het relatief lage percentage. 

Meer dan de helft van de gebitten vertoont een of meer pijpfacetten en een storing 

in de aanleg van het tandglazuur (beide 63,6 %). Roken bevordert cariës, tandvlees-

ontsteking en kan het proces van dentale abcessen verergeren. Het hoge gehalte 

cariës zal met het roken samenhangen. Dit geldt eveneens voor de individuen met 

dentale abcessen. Dit kon in twee gevallen worden vastgesteld en beiden hadden ook 

pijpfacetten. De storing in de aanleg van het tandglazuur hangt niet met roken samen, 

maar wordt veroorzaakt door één of meer perioden van ziekte en/of ondervoeding. 

Meer dan de helft van de individuen heeft dit in de kinderjaren meegemaakt. Mogelijk 

dat dit percentage een aanduiding is van de levensomstandigheden en de (lage) soci-

aal-economische status van de mannen.

Bij zeven individuen is sprake van extra botvorming op de binnenkant (visceraal) van 

de ribben. Vier individuen hebben botdeposities op de scheenbenen en vier individuen 

hebben deze botvorming op andere delen van het skelet. De precieze oorzaak voor 

deze botvorming valt niet te achterhalen. Zoals eerder vermeld, is deze botvorming 

een reactie van het lichaam op irritatie of een ontsteking van het botvlies. Op de ribben 

is dit meestal het gevolg van een irritatie of ontsteking van de luchtwegen. Een aantal 

oorzaken kan hieraan ten grondslag liggen, zoals hooikoorts en longontsteking. Een 

andere oorzaak kan roken zijn. Vier van de individuen met botdeposities op de ribben 

hebben pijpfacetten in hun gebit. Mogelijk dat bij hen de irritatie of ontsteking vooral 

te wijten is aan het roken van de pijp. Hoewel het aantal individuen in deze collectie 

relatief klein is, valt wel op dat het merendeel van de individuen op één of meer 

plekken in het skelet deze irritatie/ontstekingsreactie vertoont. Mogelijk is dit een 

indicatie voor de kwaliteit van de levensomstandigheden. Bij drie individuen is trauma 

vastgesteld. Bij twee individuen betreft het een breuk in één of meer wervels en bij een 

breuk van de onderarm. 

De combinatie van de leeftijd, geslacht en de pathologieën maakt het aannemelijk 

dat de individuen behoren tot gestorven militairen die eind 17e en 18e eeuw werden 

opgevangen in het (voormalige) Pesthuis. De analyse laat namelijk zien dat het om 

allemaal mannen gaat, waarvan het merendeel vrij jong is. Het lijkt in ieder geval 

niet om slachtoffers van de pest of een andere epidemie te gaan, omdat dan meer 

variatie in leeftijd en geslacht te verwachten valt. De pest veroorzaakte immers veel 

slachtoffers onder de bevolking waarbij met name kinderen en ouderen, maar ook 

mannen en vrouwen met een verzwakt immuunsysteem, het slachtoffer werden. Dit 

komt niet overeen met het beeld van de aangetroffen menselijke resten. 

7.4 Hout

E.E. van Hees

In het merendeel van de graven waren de menselijke resten begraven in een houten 

kist (Figuur 7.18 en Figuur 7.3). In ongeveer de helft van de gevallen was het hout 

vrijwel geheel vergaan en kon geen monster voor nader onderzoek worden verzameld. 

In de andere gevallen was het hout in slechte staat. Op basis van de afmetingen van 

de sporen en de bewaard gebleven resten valt te stellen dat de kisten ca. 40-50 cm 
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breed waren en minimaal 1 m lang. Een maximum lengte is niet te geven, omdat alle 

graven met kisten zijn verstoord door een leidingsleuf of zich deels buiten de werkput 

bevinden. De vorm was vermoedelijk rechthoekig tot trapeziumvormig, maar ook dit 

is door de verstoring en slechte conservering niet met zekerheid te zeggen. De kisten 

uit de volgende graven konden worden onderzocht: GRAF01, GRAF04 t/m GRAF10 en 

GRAF12. 

De kisten zijn gemaakt uit planken die met spijkers aan elkaar waren bevestigd. In 

enkele planken waren deze bewaard gebleven. Op één van de planken was nog een 

eenvoudig metalen beslag aanwezig (Figuur 7.20). De gebruikte houtsoort is lork of 

vuren/sparrenhout (Larix decidua/Picea sp.), twee soorten die anatomisch moeilijk 

uit elkaar te houden zijn. Lork is in 1554 geïntroduceerd in Nederlanden; ook spar is 

geen inheemse houtsoort.73 Hoewel de meeste planken een ouderdom van tientallen 

jaren vertegenwoordigen, is er geen enkele met 70 jaarringen of meer. De bomen 

waren vermoedelijk vrij jong toen zij gekapt werden. Daarbij vertonen de resten veel 

knoesten en draaiingen (Figuur 7.19). In combinatie met de beperkte ouderdom kan 

dit erop wijzen dat het hout afkomstig is van lokale aanplant. De beperkte hoeveelheid 

jaarringen en het ontbreken van lokale curves voor deze soort maken dendrochronolo-

gisch onderzoek voor deze resten onmogelijk.

73  Nederlands soortenregister: http://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/spe-
cies/nsr_taxon.php?id=119457&cat=162  

Figuur 7.18 
De slecht geconserveerde resten van de kist 
uit GRAF06 (fotograaf: E.E. van Hees). 
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Het gebruikte hout heeft zijn weerslag op de duurzaamheid van een kist.74 Zo blijven 

eikenhouten kisten 10-25 jaar bewaard. Lork of vuren/sparrenhout blijft echter maar 

5-15 jaar bewaard en beuk, wilg en populier zelfs minder dan 5 jaar. Hoe langer het 

hout goed bleef, hoe duurder de kist. Dit geldt tevens voor de dikte van de gebruikte 

planken. Dikkere planken blijven langer goed en kosten om die reden meer. Uit 

Alkmaar is een prijslijst voor kisten uit 1777 bekend. De goedkoopste kisten kostten 

7 gulden en waren gemaakt van sparrenhout. De planken waren daarbij ongeveer 

3 cm dik. Planken van 3,7 cm dikte kostten al 11 gulden en een eikenhout kist met 

deze afzettingen was zelfs tweemaal zo duur.75 De planken die bij het Pesthuis zijn 

aangetroffen, zijn over het algemeen 1 à 2 centimeter dik, met enkele uitschieters tot 

drie cm en één tot 4cm: de goedkope kant van het spectrum. Ook de mogelijk lokale 

herkomst van het materiaal sluit aan bij het gebruik van goedkope en voor handen 

zijnde materialen.

7.5 Metaal 

C. Nooijen

Met uitzondering van een eenvoudig metalen beslag uit GRAF07 is er geen kistbeslag 

aanwezig, zoals handvatten of sierknoppen. Dit is niet uitzonderlijk en komt overeen 

met de goedkope makelij van de kisten: kistbeslag was voorbehouden aan rijkere 

lieden.76

Uit de graven is één vondst afkomstig: een knoop in GRAF08 (Figuur 7.21). Het is een 

platte ronde schijf met twee gaten ter bevestiging aan een kledingstuk. De versiering 

74  Bult 2017, 148.
75  Bitter 2002, 229. 
76  Nooijen 2016, 145 ff.

Figuur 7.19 
De knoesten en draaiingen in het hout van de 
kisten uit GRAF04 (boven) en GRAF12 (onder; 
fotograaf: E.E. van Hees). 

Figuur 7.20 
Metalen beslag op een van de planken van de 
kist uit GRAF07 (fotograaf: E.E. van Hees). 
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bestaat uit enkele concentrische ribbels. Knopen met rijggaten werden pas vanaf 

de 18e eeuw in metaal gemaakt. Deze vondst is de enige aanwijzing in de vorm van 

vondstmateriaal voor een datering van de graven. Uit de vulling van de grafkuilen is in 

enkele gevallen weliswaar scherfmateriaal afkomstig, maar dit betreft allemaal opspit 

uit de vulling van de onderliggende gedempte dwarssloot (spoor 12/23) of intrusief 

materiaal dat bij de aanleg van de persleiding in het spoor terecht is gekomen. Op deze 

ene knoop na bevatten de graven geen voorwerpen. Het is daarom aannemelijk dat de 

doden niet in hun bovenkleding begraven zijn. Dit is geen uitzondering: in grafkisten 

wordt zelden kleding aangetroffen.77 Men werd meestal niet in de bovenkleding 

begraven, maar in een hemd of gewikkeld in een doek.

7.6 Beschouwing

In werkput 2 zijn sporen en resten van 21 graven gevonden. Hierbij is een onderscheid 

te maken tussen een gestructureerde rij begravingen met een oriëntatie gelijk aan die 

van de groenstrook en drie losse begravingen ten westen ervan (Figuur 7.22).

De rij graven vertoont duidelijk ruimtelijke samenhang, waaruit men kan concluderen 

dat de graven op het maaiveld herkenbaar waren en de resten vermoedelijk niet lang 

na elkaar ter aarde zijn besteld. Bij het onderzoek van Maat in 1983 kon voor locatie 

3 worden vastgesteld dat er twee rijen gestapelde grafkisten aanwezig waren, met 

een wisselende oriëntatie. Dit gaat niet op voor onderhavig onderzoek: er is sprake 

van één rij, waarbij slechts in twee gevallen sprake is van meerdere kisten die tegelijk 

zijn begraven. De wijze waarop de individuen zijn begraven sluit overwegend aan 

op de laatmiddeleeuwse Christelijke traditie: eenvoudig, gestrekt op de rug, hoofd 

in het westen, voeten in het oosten. Zo was de overledene bij herrijzenis op de 

Dag des oordeels gericht op de wederkomst van Christus. Met de opkomst van het 

protestantisme op het eind van de 16e eeuw wordt dit minder strikt toegepast.78 Dat 

niet alle individuen op deze wijze zijn begraven sluit dan ook aan op de veronderstelde 

datering (zie onder). 

Kijkt men naar de ruimtelijke spreiding, dan valt op dat er op twee locaties sprake 

is van een onderbreking in de rij: tussen GRAF08 en GRAF09 en tussen GRAF20 en 

GRAF21 (Figuur 7.22).  Op kaartmateriaal is te zien dat er op de smalle groenstrook 

twee of drie bomenrijen stonden (Figuur 2.3 en Figuur 2.4). Mogelijk mogen we 

de onderbrekingen interpreteren als de locatie waar een boom stond. Tussen de 

onderbrekingen liggen tien regelmatig verspreide graven. Hoewel de opgraving 

maar een beperkte uitsnede betreft, zou dit kunnen wijzen op een verdeling van de 

groenstrook in vakken, elk bestaand uit een rij van tien graven. 

De graven zijn alleen bij benadering te dateren. Zo mag op basis van de stratigrafische 

positie van de graven - boven de gedempte dwarssloot - worden verondersteld dat de 

graven ná het derde kwart van de 17e eeuw zijn gedolven. Uit één van de graven is een 

knoop afkomstig met een datering in de 18e eeuw. We mogen hieruit afleiden dat de rij 

graven vermoedelijk uit het eind van de 17e eeuw of de 18e eeuw dateert: een periode 

waarin het Pesthuis niet meer gebruikt werd voor de opvang van pestlijders, maar 

als militair hospitaal. Onduidelijk blijft of sprake is geweest van bijzetting vanuit het 

zuiden naar het noorden, of omgekeerd. 

77  Nooijen 2016, 147; Bult 2017, 130.
78  Bult 2017, 141.

Figuur 7.21 
Knoop uit GRAF08 (fotograaf: M.E. Hemminga). 
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Ook is niet met zekerheid te zeggen of de drie begravingen ten westen van deze rij 

uit dezelfde periode dateren. Twee van deze individuen zijn zonder kist en in een 

afwijkende houding begraven: op de linkerzijde met gebogen benen (GRAF11) en 

gestrekt op de buik, met de hand kruislings op de rug (GRAF16). GRAF03 kon maar 

voor een klein gedeelte worden onderzocht, waardoor het niet mogelijk is uitspraken 

over de wijze van begraven te doen. De graven wekken de indruk dat het om latere 

bijzettingen gaat. Mogelijk was er geen ruimte meer om de doden netjes in een rij bij 

te zetten en werd de overgebleven ruimte benut? 

In leeftijd en geslacht sluiten de individuen uit GRAF11 en GRAF16 wel aan op de 

individuen uit de gestructureerde rij graven. De combinatie van de leeftijd, het 

geslacht en de pathologieën maakt het aannemelijk dat de individuen behoren tot 

gestorven militairen die tussen 1672 en 1822 werden opgevangen in het Pesthuis. 

De dertien onderzochte individuen bij wie geslacht en leeftijd waren vast te stellen, 

waren namelijk allen man. Het merendeel (N=9) stierf bovendien tussen het 18e en 

25e levensjaar. Indien het slachtoffers van de pest, of een andere epidemie waren 

geweest, dan zouden de skeletten meer variatie in leeftijd en geslacht vertonen. Bij 
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Figuur 7.22 
Ligging van de kisten geprojecteerd op de 
kaart van het Pesthuis uit 1682. 
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drie individuen is trauma vastgesteld: een breuk in één of meer wervels en een breuk 

van de onderarm. Verder tonen de gebitten aanwijzingen voor perioden van ziekten en/

of ondervoeding in de kinderjaren. Dit geldt voor meer dan de helft van de individuen 

en kan een indicatie zijn voor de lage sociaal-economische status. De waargenomen 

irritaties en ontstekingsreacties bij het merendeel van de individuen kan eveneens 

wijzen op een lage kwaliteit van de levensomstandigheden. De makelij van de kisten 

wijst eveneens op eenvoudige lieden. De kisten zijn van goedkope en voor handen 

zijnde materialen gemaakt en er is slechts in een enkel geval sprake van (eenvoudig) 

kistbeslag.  
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Discussie

8.1 Inleiding

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden heeft in 2016 met toestemming 

van de gemeente Leiden een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied 

Leeuwenhoekpark. Archol BV vervulde hierbij een ondersteunende rol en heeft 

de coördinatie van de uitwerking en rapportage op zich genomen. Aanleiding 

voor het onderzoek was de aanleg van een twee waterpartijen in het plangebied. 

Deze herinrichting besloeg een aanzienlijk oppervlak en zou gepaard gaan met 

bodemingrepen die dieper dan 75 cm reiken. De werkzaamheden vormden daarmee 

een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Een duurzaam 

behoud van de archeologische resten in situ was niet mogelijk. Het onderzoeksgebied 

betreft de omtrek van waterpartij 1 ten westen/zuidwesten van restaurant De Stal 

(Figuur 1.2). 

Binnen dit gebied zijn twee werkputten onderzocht. De nadruk lag daarbij op het 

bergen en documenteren van de aanwezige menselijke resten. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen relatief intacte begravingen versus sterk verrommelde graven en 

botconcentraties. Al het materiaal is schoongemaakt, maar alleen het materiaal uit de 

relatief intacte begravingen is nader geanalyseerd. Hieronder zullen de hoofdpunten 

uit voorgaande hoofdstukken worden gepresenteerd en vragen voor toekomstig 

onderzoek worden geformuleerd. 

8.2 Periferie van een nederzettingsterrein uit de ijzertijd

Het landschap binnen het onderzoeksgebied valt te karakteriseren als een komgebied 

dat sinds de late prehistorie in verschillende perioden is opgevuld. Hier moet sprake 

zijn geweest van enkele fasen met geen of geringe sedimentatie. Op ca. 2,3 m 

-Mv is sprake van een rommelig en humeus niveau, getuige van een periode met 

geringe sedimentatie. Deze was goed te dateren: op dit niveau en in de afdekkende 

afzettingen is namelijk aardewerk en dierlijk botmateriaal uit de ijzertijd aangetroffen. 

Mogelijk is dit te specificeren naar late ijzertijd. Er zijn geen sporen aan deze vondsten 

te koppelen en de context wijst op natte omstandigheden; het lijkt dan ook om een 

vondstspreiding in de periferie van een nederzettingsterrein te gaan. Mogelijk horen 

de vondsten bij de nabijgelegen vindplaats ten westen van de Darwinweg, op ca. 50 

m afstand. Deze vindplaats wordt door de rapporteurs weliswaar jonger gedateerd 

(Romeinse tijd), maar het handgevormde aardewerk laat ook een datering in de 

ijzertijd toe.

8.3 Het Pesthuis: inrichting en gebruik in de 17e eeuw 

In de hierop volgende eeuwen zijn er geen aanwijzingen voor activiteiten binnen 

of nabij het onderzoeksgebied. Vermoedelijk was de vorming van het landschap 

(komgebied) ten tijde van de late middeleeuwen gestabiliseerd. Pas vanaf deze 

periode zijn er indicatoren voor de ingebruikname van het terrein in de vorm van 

enkele scherven en een historische melding: het onderzoeksgebied was in de late 

middeleeuwen in gebruik als warmoesland en bleekveld (paragraaf 2.2).  Dit gebruik 

houdt vermoedelijk aan tot 1635, het jaar waar in de locatie in gebruik wordt genomen 

voor de opvang van pestlijders. De bouw en gereedkoming van de diverse gebouwen 

8



88 Leeuwenhoekpark, Darwinweg

van het Pesthuis valt redelijk te reconstrueren.79 Dit geldt echter niet voor de aanleg 

van de twee omringende, grachten en de tussenliggende groenstrook die als doel 

hadden het Pesthuis van de omgeving af te scheiden. Tijdens het onderzoek kon een 

onderdeel van de omgrachting worden onderzocht: een dwarssloot die omringende 

grachten met elkaar in verbinding bracht. 

De opvulling van deze dwarssloot was zeer rijk aan humeus materiaal en vondsten. 

Op basis van de samenstelling en de vondsten kan men concluderen dat de sloot rond 

het einde van het derde kwart van de 17e eeuw is gedempt, vermoedelijk met afval 

van een vuilnisbelt die op het terrein van het Pesthuis lag. Het materiaal waarmee de 

sloot is gedempt, vormt daarbij de weerslag van een relatief korte tijdsperiode: een 

periode waarin het stenen Pesthuis in aanbouw was en het houten noodpesthuis reeds 

in gebruik was.

Een deel van de vondsten kan mogelijk gerelateerd worden aan de bouw van het 

stenen Pesthuis: keramisch bouwmateriaal, natuursteen, hout, vensterglas, spijkers, 

strips van glas in lood-ramen en hang- en sluitwerk; materialen die stuk voor stuk in 

een bouwconstructie zijn toegepast (Figuur 8.1). Aanvullend onderzoek kan echter 

pas met meer zekerheid uitwijzen of het materiaal daadwerkelijk één op één aan 

79  Dröge 1989; Dröge 2000. 

Figuur 8.1 
Plattegrond van het pesthuis met de indeling 
van de zalen en aanduiding van de bedsteden 
(bron: F. van Mieris, Beschrijving der stad 
Leyden 1762-1784). 
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het Pesthuis te koppelen valt. Te denken valt aan een macroscopische en eventueel 

petrografische analyse van eventueel aanwezige, hardstenen vloertegels in het 

huidige pand van het Pesthuis in relatie tot het materiaal van de opgraving. Dergelijk 

vergelijkend onderzoek naar de archeologische resten en resterende bouwhistorische 

elementen kan ook voor andere categorieën meer duidelijkheid verschaffen. 

Het overgrote deel van het vondstmateriaal is echter te relateren aan het gebruik van 

het terrein voor de opvang van pestlijders. De samenstelling wijst op een standaard-

uitrusting voor de zieke: een uniform scala aan borden, koppen, kleine grapen, zalf- en 

pispotten, gemaakt van eenvoudig roodbakkend aardewerk. Hiernaast was sprake 

van materiaal dat door de individuen zelf werd meegenomen of aan het pesthuis was 

geschonken: andere typen aardewerk, rookgerei, een steengoed knikker, een miniatuur 

bordje, diverse metalen objecten en een groot aantal leren schoenen. Deze laatste 

zijn veelal eenvoudig en/of sterk versleten. Het geheel wekt een arme indruk, waarbij 

schoeisel van zowel jong en oud als man en vrouw is vertegenwoordigd. 
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Figuur 8.2 
Onderhavig onderzoek (blauw) en de locaties 
met menselijk botmateriaal uit voorgaand 
onderzoek (rood) geprojecteerd op de kaart 
van het Pesthuis uit 1682.
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Eet- en klein kookgerei zijn goed vertegenwoordigd en wijzen - gezien het formaat 

- erop dat voedsel per persoon werd verwarmd. Het complex dierlijk botmateriaal 

en mollusken wijst er daarnaast op dat een breed soortenspectrum (rund, paard, 

varken, schaap/geit, konijn, eend, mossels en oesters) werd geconsumeerd. Geen 

van de soorten is als ‘luxe’ te bestempelen. We mogen dit brede spectrum dan ook 

vooral zien als een nadere bevestiging van de beperkte middelen waar de bewoners 

van het pesthuis over beschikten: men at wat voor handen was. Historisch gezien 

is over pesthuizen en de verzorging van patiënten weinig bekend. De bronnen zijn 

doorgaans weinig rooskleurig. Financiële ondersteuning vanuit de overheden was vaak 

onvoldoende om de pesthuizen draaiende te houden. Giften, legaten en collecten 

waren daarom belangrijk. De inkomsten waren weinig omvangrijk, o.a. omdat 

vermogenden de pesthuizen meden en verzorging gratis was.80 Dit sluit aan bij het 

‘arme’ beeld van het vondstmateriaal. 

Na demping van de dwarssloot wordt de groenstrook, in ieder geval ter hoogte van 

werkput 2, opgehoogd met een pakket klei. Naar de redenen voor de demping en de 

ophoging valt alleen te gissen: was er meer oppervlak nodig en/of lag de singel te laag 

en daardoor te nat? Duidelijk is wel dat de locatie hierna gebruikt werd als grafveld. 

8.4 Het Pesthuis als militair hospitaal: begravingen in de eind 
17e- 18e eeuw

Bij het onderzoek zijn sporen en resten van 21 graven gevonden. De combinatie van 

de leeftijd (18-25), geslacht (man) en de pathologieën (sporen van o.a. zware arbeid) 

maakt het aannemelijk dat de individuen behoren tot gestorven militairen die tussen 

1672 en 1822 werden opgevangen in het voormalige Pesthuis: jonge mannen met een 

vermoedelijk lage sociaal-economische status. Deze datering wordt ondersteund door 

de stratigrafische positie van de graven - boven de voornoemde dwarssloot - en de 

vondst van een knoop uit de 18e eeuw in één van de kisten.  

Er is een onderscheid te maken tussen een gestructureerde rij begravingen met 

een oriëntatie gelijk aan die van de groenstrook en drie losse begravingen ten 

westen ervan. Beide clusters wijken af van de wijze van begraven zoals kon worden 

vastgesteld bij het onderzoek van Maat in 1983 (Figuur 8.2; Bijlage 10). De beperkte 

waarnemingen maken het echter onmogelijk harde conclusies te trekken. Wel kunnen 

enkele suggesties en vragen worden geformuleerd die bij toekomstig of overkoepelend 

onderzoek kunnen worden getoetst. 

Kijkend naar de spreiding en aard van de begravingen op de westelijke groenstrook, 

dan lijkt in het zuiden sprake te zijn van systematische bijzettingen van slachtoffers 

van (pest-)epidemieën. De onderzochte graven (werkput 3 uit 1983) kenmerken zich 

daar namelijk door: grote aantallen aaneenliggende en gestapelde kisten, het in gelijke 

aantallen voorkomen van mannen en vrouwen en mogelijk ook de verdeling van de 

leeftijden bij overlijden. Ca. 100 m naar het noorden is ook sprake van overwegend 

systematische bijzettingen, maar ditmaal van militairen: jonge mannen. Er lijkt hierbij 

sprake te zijn van kleinere aantallen doden dan bij de voornoemde locatie: slechts in 

twee gevallen zijn twee kisten tegelijk bijgezet. Ca. 50 m richting het noorden is sprake 

van menselijke resten op drie niveaus (werkput 4 uit 1983). Op het onderste niveau zijn 

resten van een executie aanwezig, erboven een massagraf en losse ledematen. Maat 

80  Noordegraaf & Valk 2007, 198-199.
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interpreteert het massagraf als bijzettingen van slachtoffers van een (pest-)epidemie: 

wanordelijke stapeling van niet-gekiste doden, het in gelijke aantallen voorkomen van 

mannen en vrouwen en mogelijk ook de verdeling van de leeftijden bij overlijden. De 

losse ledematen zijn bestempeld als geamputeerde skeletdelen die samen kunnen 

hangen met het gebruik van het Pesthuis als militair hospitaal. 

De vraag is hoe deze locaties in chronologisch opzicht met elkaar en met de historische 

gegevens omtrent epidemieën samenhangen. Op basis van het huidige beeld lijkt 

sprake te zijn van een bijzetting van zuid naar noord. In het zuiden bevinden zich de 

slachtoffers van een epidemie, waarbij niet te zeggen is of dit de pest (1635-1636; 

1655) betrof of bijvoorbeeld malaria (1669).  De omslag in gebruik van het Pesthuis, 

van opvang voor pestlijders naar militair hospitaal, vond plaats in 1672. Onderhavig 

onderzoeksgebied omvat resten die aan het gebruik als militair hospitaal (1672-1822) te 

relateren zijn. Even ten noorden hiervan is sprake van een bijzetting van een executie, 

opgevolgd door een massagraf met slachtoffers van een epidemie. Mogen we de 

executie relateren aan het gebruik van het Pesthuis als militaire gevangenis vanaf 

1822? En zo ja, hoe is dan het massagraf te interpreteren? Betreft het bijvoorbeeld 

slachtoffers van de cholera-epidemie in 1832? Dit zou betekenen dat het Pesthuis haar 

verzorgende functie weliswaar had verloren, maar de gronden eromheen nog steeds 

wel werden gebruikt om doden te begraven. 

Andere vraagtekens gelden voor de oude en nieuwe begraafplaats. Deze locaties 

zijn weliswaar bekend van historisch kaartmateriaal, maar zijn slechts in beperkte 

mate archeologisch onderzocht (Figuur 8.2). Tijdens dit onderzoek (werkput 1 en 2 

uit 1983) werd hier opvallend genoeg geen menselijk botmateriaal aangetroffen. Een 

kanttekening hierbij is dat de werkputten relatief klein zijn en dat de maximale diepte 

van het toenmalig onderzoek onbekend is: kan er op een dieper niveau wel sprake 

zijn geweest van graven? Het proefsleuvenonderzoek van 2013 heeft wel uitgewezen 

dat op het tussenliggende bleekveld wel degelijk menselijke resten zijn begraven. Uit 

welke periode dateren deze graven? Hoe verhouden deze zich tot de graven op de 

westelijke groenstrook? Zijn er op de oude en nieuwe begraafplaats echt geen mensen 

begraven?

Het bouwhistorisch onderzoek van Dröge verschaft ons inzicht in de bouw van het 

Pesthuis en latere verbouwingen.81 Hoewel hierbij ook een tijdslijn is gereconstrueerd 

met de diverse gebruiken van het Pesthuis is het nog lastig om dit te vertalen naar het 

archeologisch bodembestand. Aanvullend historisch onderzoek naar o.a. de zorg- en 

funeraire praktijken zou hierbij van meerwaarde zijn. Wat mogen we ons voorstellen 

bij de opvang van pestlijders? Werden bijvoorbeeld alleen overleden patiënten op het 

terrein begraven of werden ook individuen die elders waren overleden op het terrein 

bijgezet? Hoe zag het gebruik als militair hospitaal eruit? Hoe zag het gebruik als 

gevangenis eruit? Zijn er alleen mensen opgesloten of was er inderdaad ook sprake 

van executies ter plaatse? Vanuit dit kader kan vervolgens een frisse blik op de oude 

onderzoeken worden geworpen. Hoe hangen de diverse waarnemingen met elkaar 

samen? Is de hierboven omschreven chronologische trend van zuid naar noord correct?

81  Dröge 1989, Dröge 2000. 
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8.5 Beantwoording onderzoeksvragen

B. Veselka & M. van Zon 

1. Wat is de verspreiding en gaafheid van de aanwezige archeologische resten? 

Resten uit de late prehistorie en/of Romeinse tijd zijn aanwezig in werkput 1 die 

buiten de omgrachting van het Pesthuis is gegraven. De resten bestaan enkel 

uit vondstmateriaal. Er zijn geen sporen uit deze periode aangetroffen. Het 

vondstmateriaal is matig geconserveerd en wordt gekenmerkt door een sterke 

fragmentatie. 

 

Resten uit de Nieuwe tijd zijn - met uitzondering van twee scherven - geheel afkomstig 

uit werkput 2, gelegen op de groenstrook tussen de twee westelijke buitenste grachten 

van het Pesthuis. In het zuiden van deze put is de dwarssloot die beide grachten 

verbond, aangesneden. De sloot heeft een zeer vondstrijke vulling. De gedempte 

sloot is afgedekt met een ophogingspakket en daarmee gaaf bewaard. Het materiaal 

uit de sloot kenmerkt zich dan ook door een goede conservering. Aardewerk en bot 

vertonen een geringe fragmentatie en het leer is goed bewaard gebleven onder relatief 

zuurstofarme omstandigheden.  

 

In het bovenliggende ophogingspakket zijn diverse individuen begraven, zowel met als 

zonder kist. De kisten liggen in een zuidwest-noordoost georiënteerde rij en zijn over 

de volle lengte aan de oostzijde verstoord bij de aanleg van een persleiding. Ook is er 

sprake geweest van aftopping van de graven door graafwerkzaamheden. De gaafheid 

van het sporenvlak is dan ook te omschrijven als laag tot gemiddeld. De conservering 

van het onverstoorde menselijk botmateriaal is daarentegen goed tot zeer goed. De 

conservering van de houten kisten is slecht tot zeer slecht. 

2. Bij het aantreffen van skeletresten die niet verstoord zijn:

a. Hoeveel mensen zijn er begraven?

Er zijn in totaal 21 graven aangetroffen, waarvan 16 individuen in aanmerking kwamen 

voor analyse; de rest bleek te verrommeld. De onderzochte graven betreffen primaire 

begravingen. Daarnaast zijn ook 17 secundaire of verrommelde botconcentraties 

geborgen, waarvan niet is vastgesteld om hoeveel personen het gaat. 

b. Hoe was de leef- en gezondheidstoestand van de begravenen?

De gezondheidstoestand van de individuen is van een groot aantal factoren 

afhankelijk. Een groot deel van de ziekten laat geen sporen na op het skelet, dus 

de aangetroffen afwijkingen in het skelet laten slechts een deel van de werkelijke 

ziektelast zien. Daarnaast kunnen afwijkingen aan het skelet niet een op een worden 

vertaald naar gezondheid. Het begrip gezondheid is bijzonder lastig te definiëren, 

omdat het mede afhankelijk is van de beleving van de persoon in kwestie. De leef-

omstandigheden zijn geenszins met zekerheid te bepalen. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat de lichaamslengte iets zegt over de levensomstandigheden. Voor 

twaalf individuen kon de lengte worden bepaald. Deze ligt tussen de 166 en 184 cm 

(gemiddeld 174 cm). Dit verschilt niet veel met de gemiddelde lengtes van mannen 

uit andere contemporaine collecties, zoals Roosendaal (170,9 cm), Gouda (174,9 cm) 

en Middenbeemster (171,6 cm).82 Het aantal onderzochte individuen is echter klein en 

mag daarmee niet worden gezien als representatief voor de gehele populatie. Zie ook 

vraag 2e. 

82  Lemmers e.a. 2013; Veselka 2015a; Veselka 2015b.
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c. Wat was de leeftijd van de begraven individuen?

Het merendeel (69,2%; 9/13) is vroeg jong volwassen (19-25 jaar). Daarnaast zijn er drie 

individuen laat jong volwassen (26-35 jaar), één is er midden volwassen (36-49 jaar) en 

van drie individuen kon de leeftijd niet worden vastgesteld.

d. Wat was de lichaamslengte van de begraven individuen?

Van 12 individuen kon de lengte worden bepaald en deze varieert tussen 166,6 cm tot 

183,8 cm.  

e. Is er sprake van botafwijkingen die duiden op bepaalde ziektes? 

Bij de fysisch-antropologische analyse is verder gekeken naar de status van het gebit 

en eventueel aanwezige pathologieën. Een aantal individuen vertoont ante mortem 

tandverlies, waarbij tanden voor de dood verloren zijn gegaan. Dit percentage is 

relatief laag, slechts 3,7 % van de tanden. Dit past ook bij de relatief jonge leeftijd van 

de individuen (18-35 jaar). Veel meer individuen vertonen cariës, waarbij in 38,1 % van 

de tanden een gaatje is aangetroffen.  

Meer dan de helft van de gebitten vertoont (ook) een of meer pijpfacetten en een 

storing in de aanleg van het tandglazuur (beiden 63,6 %). Het hoge gehalte cariës zal 

dan ook met het roken samenhangen. Roken bevordert namelijk cariës, tandvleesont-

steking en kan het proces van dentale abcessen verergeren. De storing in de aanleg 

van het tandglazuur hangt niet met roken samen, maar wordt veroorzaakt door een 

of meer perioden van ziekte en/of ondervoeding. Meer dan de helft van de individuen 

heeft dit in de kinderjaren meegemaakt. Mogelijk is dit percentage een aanduiding van 

de levensomstandigheden en de lage sociaal-economische status van de mannen. 

 

Bij zeven individuen is sprake van extra botvorming op de binnenkant (visceraal) van 

de ribben. Vier individuen hebben botdeposities op de scheenbenen en vier individuen 

hebben deze botvorming op andere delen van het skelet. De precieze oorzaak voor 

deze botvorming valt niet te achterhalen. Zoals eerder vermeld, is deze botvorming 

een reactie van het lichaam op irritatie of een ontsteking van het botvlies. Op de ribben 

is dit meestal het geval door een irritatie of ontsteking van de luchtwegen. Een aantal 

oorzaken kan hieraan ten grondslag liggen, zoals hooikoorts en longontsteking. Een 

andere oorzaak kan roken zijn. Bij vier van de individuen met botdeposities op de 

ribben ligt dit voor de hand, aangezien hun gebit ook pijpfacetten vertoont. Hoewel 

het aantal individuen in deze collectie relatief klein is, valt verder op dat het merendeel 

van de individuen op een of meer plekken in het skelet sporen van een irritatie/ont-

stekingsreactie vertoont. Mogelijk is dit ook een indicatie voor de kwaliteit van de 

levensomstandigheden. Bij drie individuen is trauma vastgesteld. Bij twee individuen 

betreft het een breuk in een of meer wervels en bij een breuk van de onderarm. Al met 

al passen de skeletten en hun kenmerken goed in het beeld dat men van soldaten kan 

verwachten.
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