
Leithon, het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp 

Op de plek die in Leiderdorp tegenwoordig bekend staat als het 'Samsonveldje', werd in 2013 een 

belangrijke opgraving uitgevoerd o.l.v. de archeologen Menno Dijkstra en Arno Verhoeven van de 

Universiteit Amsterdam. Nieuwbouw naast het tennispark De Munnik maakte een opgraving 

mogelijk en deze werd gefinancierd door de gemeente Leiderdorp en het Rijk. Op de plek waar in 

de Merovingische en Karolingische periode het riviertje de Leitha liep, werd in het met hout 

beschoeide riviertje het enorme aantal van meer dan 200.000 voorwerpen gevonden. 

Woonplaatsen uit deze periode zijn in West-Nederland zeer schaars, des te interessanter is dus dit 

grote aantal vondsten en dan nog in onze regio Rijnland ook! 

Tentoonstelling 

Arno Verhoeven gaf woensdagavond 29 

november j.l. een boeiende inleiding op de 

bijzondere tentoonstelling van de mooiste en 

interessantste vondsten die te zien zal zijn in de 

gloednieuwe locatie van het Leiderdorps 

Museum.  De opening vindt plaats op 3 maart 

a.s.  Ik raad u van harte aan de tentoonstelling te 

bezoeken als u wat opheeft met de materiële 

cultuur van de verre voorouders in onze regio. 

Tijdens de opgraving van een deel van het voormalig riviertje bleek namelijk dat zij tussen ca. 600 

en ca. 850 alles wat zij niet meer nodig hadden in het riviertje gooiden. Dat verklaart ongetwijfeld 

het zeer grote aantal vondsten, maar ook dat dit riviertje vol lag met de meest uiteenlopende 

voorwerpen. Bijvoorbeeld een kleine sikkel waaraan het houten handvat nog was bevestigd of een 

leren buidel met spelden en zilveren munten (afb. 1). De munten bleken afkomstig te zijn uit een 

gebied dat ongeveer heel West-Europa omspant van Spanje tot aan Denemarken. Niet alleen zijn 

er heel weinig van dit soort voorwerpen bewaard gebleven uit deze periode, maar ook geeft de 

grote variatie een beeld van veel aspecten van het dagelijks leven van toen en daarover gaat deze 

tentoonstelling natuurlijk ook. 

Lezingen 

Maar eerst kunt u nog twee lezingen bijwonen. Op  woensdagavond 30 januari a.s. zal Menno 

Dijkstra deze zeer oude woonplaats aan het riviertje de Leitha in een breder regionaal kader 

plaatsen. Zijn lezing gaat over het onderwerp ‘Rondom de oude Rijnmond – landschap en 

bewoning in de vroege middeleeuwen' en op woensdagavond 13 maart a.s. zet Arno Verhoeven 

het kleine Leithon in een nog breder perspectief, de ‘Handelsplaatsen van Vikingen, Franken en 

Angelsaksen in de tijd van Karel de Grote’. Aanmelden via Volksuniversiteit Leiderdorp. 

Een wetenschappelijke publicatie en een publieksboek 

Over de opgraving verscheen een wetenschappelijke publicatie, een dikke pil voor de vaklui, maar 

er komt ook een publieksboek en dat kunt u tegen de tijd dat de tentoonstelling opent kopen. 
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