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1 INLEIDING

“Mogt men den kronykschryveren, zonder uitbeding, geloof geven,

dan zou in Friesland nog al vry wat gebeurd zijn…” 1

1.1 Het Frisia Project

Tussen 1991 en 1993 vond in Friesland op de terp Tjitsma bij Wijnaldum grootschalig archeolo-

gisch onderzoek plaats. Aanleiding voor het onderzoek vormde de aantasting van de terp door 

landbouwactiviteiten en de mogelijkheid dat men hier te maken had met een vindplaats van 

supra-regionaal of zelfs internationaal belang. De laatste mogelijkheid werd ingegeven door de 

vondst van een gouden, met almandijn ingelegde mantelspeld die tot één van de topstukken 

van de Nederlandse vroeg-middeleeuwse archeologie behoort. Haar datering rond 630 na Chr. 

brengt ons in een belangrijke maar duistere periode in de geschiedenis van de Lage Landen, 

waarin sprake is van confrontaties tussen het zich naar het noorden expanderende Frankische 

Rijk en het Friese koninkrijk dat op dat moment in het Nederlandse kustgebied van zich laat 

spreken. Tegelijkertijd zien we de opkomst van bloeiende handelscontacten, waarvan Dorestad 

lange tijd het spilpunt vormde en waarin de Friezen als handelaren een belangrijke rol vervul-

len. Gedurende de 8e eeuw stonden voor Frisia de definitieve integratie in het Frankische Rijk en 

de verbreiding van het christendom centraal. Het Friese gewoonterecht, de Lex Frisionum, dat 

Karel de Grote in 802 liet optekenen situeert dit Frisia in het kustgebied tussen de rivieren het 

Sincfal in Zeeuws-Vlaanderen en de Wezer in het Duitse Oost-Friesland. 

Het onderzoek te Wijnaldum leverde naast antwoorden ook nieuwe vragen op, met name 

naar de identiteit en de rol die het Friese terpengebied, en het Friese koninkrijk in het bijzon-

der, speelde in bovengenoemde processen. Deze rol kon niet begrepen worden zonder hierin de 

ontwikkelingen in de overige regio’s van Frisia te betrekken. Een probleem was echter dat een 

duidelijk beeld van deze gebieden ontbrak. Eerdere publicaties waren gericht op specifieke re-

gio’s, vindplaatsen, beschrijvend van aard of milieugerelateerd. De achterliggende politieke en 

sociaal-economische processen genoten daarbij nog onvoldoende aandacht. De belangrijkste 

oorzaak van de lacune in onze kennis was echter het ontbreken van gepubliceerde gegevens; 

veel materiaal van opgravingen lag nog onuitgewerkt in depots. Daarnaast leverden opgra-

vingen van de afgelopen jaren gegevens op die een nieuw licht op de bewoningsgeschiedenis 

van het kustgebied werpen. Kortom, er waren genoeg redenen om door een bundeling van 

zowel archeologische, historische, toponymische als numismatische kennis te komen tot een 

samenhangend beeld van het Nederlandse kustgebied in de Vroege Middeleeuwen. 

1	 	Citaat	uit	de	Tegenwoordige Staat der Nederlanden	uit	1785,	aangehaald	in	Besteman/Bos/Heidinga	1993,	9.
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Fig. 1.1 Overzicht van de verschillende deelgebieden van het Frisia-Project (gewijzigd naar Heidinga 1997, 2).
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Dit alles leidde in 1995 tot de opzet van een interdisciplinair onderzoeksproject, Van Schelde 

tot Wezer. Frisia in Noordwest-Europees perspectief (3e-10e eeuw). Het doel van dit project was 

te komen tot de integratie van alle beschikbare kennis over het vroegmiddeleeuwse Frisia 

vanaf de laat-Romeinse tijd tot circa 1000 na Chr.2 Deelnemers binnen het project waren het 

Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Universiteit van Groningen, het Amsterdams 

Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), inmiddels omgedoopt tot Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE).3 Binnen dit kader werd in 1996 door de Stichting voor Historische We-

tenschappen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan het 

GIA en het AAC een subsidie toegekend voor het multiple-project De relatie tussen landschap/

landgebruik en de economische/politieke machtsvorming in Groot-Friesland tussen de 3e en 9e 

eeuw na Chr. In dit multiple-project zouden, naast de in dit proefschrift bestudeerde regio van 

Zuid-Holland, tevens de deelgebieden Noord-Holland en Westergo aan bod komen, alsmede 

Frisia in een internationale context (fig.1.1). 

Drie concepten die in het ‘Frisia Project’ een inhoudelijke hoofdrol spelen zijn communi-

catie, identiteit en maritiem cultuurlandschap. Communicatie omvat alle interactie tussen 

mensen en hun sociale, natuurlijke en bovennatuurlijke wereld. Identiteit betreft de verbon-

denheid met een sociale, etnische of andersoortige groep. Het centrale thema van het project 

is te onderzoeken welke langetermijnontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de culturele 

transformatieprocessen in het Nederlandse deltagebied. Daarbij wordt niet alleen gekeken 

welke mate van variatie bestond op sociaal, economisch en politiek gebied tussen de verschil-

lende regio’s, maar tevens naar hun onderlinge relatie en identiteit. Als voorwaardenschep-

pende factor voor de ontwikkelingen in het kustgebied krijgt, naast sociaal-politieke factoren, 

het landschap speciale aandacht. Dit voor de Nederlandse delta zo kenmerkende, waterrijke 

landschap beïnvloedde niet alleen het nederzettingspatroon en de bestaanseconomie, maar 

zorgde door haar typische verkeersgeografische structuur voor verschillende mogelijkheden 

tot communicatie met de buitenwereld (fig. 1.2). 

Het multiple-project was ambitieus, misschien wel te ambitieus. Zoals dat gaat werden 

gaandeweg de bakens verzet en kwam niet iedereen binnen de gestelde termijnen op dezelfde 

eindbestemming terecht. Danny Gerrets promoveerde eind 2010 op een onderzoek dat zich 

richtte op landschap, maatschappij en bewoning van Friesland in de Romeinse periode en de 

Volksverhuizingstijd. Over Noord-Holland verscheen van Jan de Koning een deelstudie over de 

bewoningscontinuïteit en zijn publicaties in voorbereiding over de opgravingen Uitgeest-De 

Dog en Uitgeest-Dorregeest.4 Jos Bazelmans publiceerde een studie over de historische conti-

nuïteit van de Friezennaam.5 Het project resulteerde voornamelijk in gezamelijke publicaties: 

over metaaldetectie in Westergo en de kanttekeningen die dit plaatst bij de interpretatie van 

de ligging van het Friese koninkrijk, over kleinschalige dijkbouw in de late pre- en protohistorie 

in noordelijk Westergo, over de vroeg-middeleeuwse context van de Hollandse grafelijke 

inhuldigings plaatsen en een overzichtsartikel voor de provinciale reeks Geschiedenis van 

2	 	Voor	het	programma	van	dit	‘Frisia	Project’	zie	Heidinga	1997.
3	 	Het	GIA	was	voorheen	het	Biologisch-Archaeologisch	Instituut	(BAI).	Het	AAC	is	de	naam	van	het	onderzoeksinstituut	waarin	het	Instituut	

voor	Pre-	en	Protohistorische	Archeologie	Albert	Egges	van	Giffen	(IPP)	is	opgegaan.
4	 	De	Koning	2000	en	2003.
5	 	Bazelmans	1998	en	1992-1998	(2000).
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Fig. 1.2. Paleogeografische kaart met een reconstructie van het West-Nederlandse kustgebied rond 750 na Chr. (licht gewijzigd naar 

Bazelmans/Dijkstra/De Koning 2002, 25)
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Holland over de Hollandse westkust in het eerste millenium.6 Ondergetekende publiceerde 

daarnaast nog enkele kleinere overzichtsartikelen over vroeg-middeleeuws Zuid-Holland, de 

opgravingen van Koudekerk-Lagewaard en Katwijk-Zanderij Westerbaan, ringwalburgen langs 

de Hollandse kust en de glazen kralenproduktie in Rijnsburg.7 Niet in de laatste plaats werd in 

1999 het eerste deel gepresenteerd van de wetenschappelijke rapportage over de opgravingen 

in Wijnaldum.8 

Het internationale aspect van het Friese koningschap wordt momenteel onderzocht aan het 

GIA, waar Johan Nicolay als VENI-onderzoeker dit jaar het project afrond met de titel Kings of 

the North Sea. The development of kingship in west-Germanic societies during the ‘dark ages’ 

(5th-7th century). Doel van dit onderzoek is het door Bazelmans ontwikkelde model over de 

uitwisseling van kostbaarheden in elitenetwerken archeologisch te toetsen.

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied en tijdsafbakening

Het onderzoeksgebied omvat de huidige provincie Zuid-Holland, waarbinnen de nadruk zal 

liggen op de bewoningsconcentraties langs de kust (fig. 1.1). Daar vinden we de oude kern 

van de huidige provincie, die zich pas in de Late Middeleeuwen in noordelijke, oostelijke en 

zuidoostelijke richting heeft uitgebreid als graafschap Holland, ten koste van de omliggende 

politieke en bestuurlijke eenheden. De keuze om binnen het ‘Frisia Project’ Noord-Holland en 

Zuid-Holland afzonderlijk te behandelen is niet alleen de formele opsplitsing in twee provincies 

in 1840, maar ook de eigenheid van beide regio’s in historische èn archeologische zin – zoals we 

nog zullen zien. De naam ‘Holland’ voor het graafschap langs de Nederlandse westkust kwam 

pas in zwang rond 1100 en was een verbastering van Holtlant (houtland) in het Rijnland, één van 

de kerngebieden van het graafschap. Daarvóór sprak men over het graafschap West-Friesland, 

een naam die nu slechts gebruikt wordt voor een deel van de provincie Noord-Holland.9 Deze 

veranderingen zijn voor buitenstaanders nogal eens verwarrend, helemaal wanneer men beseft 

dat in het buitenland ‘Holland’ vaak gelijk wordt gesteld aan Nederland.

Het graafschap West-Friesland is gelijk te stellen aan één van de drie delen die worden 

genoemd in de Lex Frisionum uit het begin van de 9e eeuw, namelijk het gedeelte tussen het 

Vlie en Sincfal (waarschijnlijk het Zwin, een nu verdwenen waterloop aan de Zeeuws-Vlaamse 

kust). Hierbinnen lagen kleinere bestuurseenheden in de vorm van gouwen of pagi, waarvan 

de namen zijn overgeleverd uit vroeg-middeleeuwse bronnen. De ligging daarvan laat zich ook 

herkennen door archeologisch traceerbare clusters met bewoningssporen, door Heidinga gede-

finieerd als zogenaamde kerngewesten.10 Het onderzoeksgebied beperkt zich in hoofdzaak tot 

de kerngewesten Rijnland en Maasland. 

De naam Rijnland is pas laat overgeleverd (1222 Rinlandie). Uit de periode daarvoor is alleen 

de omschrijving van graafschap ‘omtrent de oevers van de Rijn’ (circa horas Reni) uit 1064 

bekend. De oudste begrenzing van het achterland van Rijnland lag bij Zwammerdam.  

6	 	Respectievelijk	Bazelmans/Gerrets/Pol	1998;	Bazelmans	et al.	1999;	Dijkstra/De	Koning	2002	en	Bazelmans/Dijkstra/De	Koning	2002.	Van	

laatstgenoemde	publicatie	verscheen	in	2004	een	Engelstalige	versie.
7	 	Respectievelijk	Dijkstra	2004;	Dijkstra/Van	der	Velde	in	voorb.;	Van	Grinsven/Dijkstra	2005;	2006;	Dijkstra	2008d	en	diverse	bijdragen	in	Van	

der	Velde	2008;	Dijkstra/De	Ridder	2009;	Dijkstra/Sablerolles/Henderson	2010.
8	 	Besteman	et al.	1999.
9	 	Blok	1969;	1991.
10	 	Heidinga	1987,	153-154	en	174-179.	Kortgezegd	vormt	een	kerngewest	een	min	of	meer	vast	omlijnd	gebied	met	een	zekere	mate	van	sociale	

en	culturele	binding	en	administratieve	status	(zie	verder	ook	par.	7.7).
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Ter weerszijden van de Rijn strekte het gebied zich uit tot ergens in het nog onontgonnen 

veengebied; bij de latere ontginning van dit gebied legde men de grens ter hoogte van de wa-

terscheiding van de aanwezige riviertjes. In het duingebied kwam de grens halverwege de kern 

van de aangrenzende gebieden te liggen; Kennemerland in het noorden en Maasland in het 

zuiden.

Maasland komt in de bronnen voor als de pagus Marsum (circa 700) en later wordt het nog 

éénmaal genoemd als Masaland (985). De Cock gaat ervan uit dat het zich ooit uitstrekte over 

beide oevers van de Maas, tot aan de land- en waterscheiding van Rijnland in het noorden 

en Schouwen in het zuiden. Als oostgrens gold de Hollandse IJssel, waar het grensde aan de 

gouw van Lek en IJssel (944 pagus Lake et Isla) en verder waarschijnlijk de Striene, vanouds de 
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scheiding tussen het bisdom Utrecht en Luik.11 De uitgestrektheid van het grotendeels nog 

onontgonnen gebied met vele waterstromen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het begrip 

Maasland zich later beperkt tot het gedeelte langs de noordoever, waar ook een nederzetting 

met die naam gelegen is en waar zich de oudste vroeg-middeleeuwse bewoningssporen concen-

treren. De zuidoever van de Maasmond komt in latere bronnen naar voren als de heerlijkheden 

Voorne (1108 Vorne) en Putten. Verder ontstaan de bestuurseenheden Delfland, Schieland en, 

verwarrend genoeg, ‘Zuidholland’ (het gebied rondom Dordrecht, langs de zuidgrens van het 

graafschap Holland).

Door uit te gaan van de oorspronkelijke natuurlijke begrenzing in het veengebied ten 

noorden van de Oude Rijn, zal een klein deel van de gemeente Haarlemmermeer in de provincie 

Noord-Holland in het onderzoek worden meegenomen. 

Uit de ondertitel van dit proefschrift ‘Landschap en bewoning tussen de 3e en de 9e eeuw in 

Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek’ wordt duidelijk dat binnen het onderzoek 

de nadruk ligt op het Rijnland. Dit komt omdat over deze streek meer archeologische gegevens 

voorhanden zijn. De Maasmond heeft wat dit betreft meer te lijden gehad van overstromingen 

en erosie. De provincie Zeeland is niet als zodanig in het onderzoeksproject opgenomen, maar 

de rol die het gebied speelde in de gebeurtenissen langs de kust zal wel aan bod komen. Aan-

gezien het overgrote deel van Zeeland in de Vroege Middeleeuwen was verworden tot een niet 

bewoonbaar kweldergebied, beperkt de aandacht zich vooral tot de handelsplaats Domburg op 

de westkust van Walcheren. Pas vanaf het einde van de 9e eeuw werden de opgeslibde schorren 

weer geschikt voor permanente bewoning.

De periode die in het onderzoek betrokken wordt, richt zich op de laat-Romeinse periode 

(270-450 na Chr.), de Merovingische periode (450-750) en de Karolingische periode (750-900). De 

laat-Romeinse tijd valt vrijwel samen met het uit de schoolbanken bekende begrip ‘volksverhui-

zingstijd’. Beide andere perioden vallen onder het in dit proefschrift gehanteerde begrip Vroege 

Middeleeuwen. De opvolgende periode van 900 tot 1250 wordt Volle Middeleeuwen genoemd.

1.3 Onderzoeksgeschiedenis

Alvorens nader in te gaan op enkele speciaal voor Zuid-Holland van belang zijnde onder-

zoeksthema’s, zal eerst een overzicht worden gegeven van de onderzoeksgeschiedenis van 

het gebied (voor de plaatsen zie fig. 1.3). De aandacht binnen Zuid-Holland werd vanouds 

gedomineerd door de Romeinse limes en de uit deze periode stammende epigrafische bronnen. 

Deze belangstelling begon met de ontdekking van de resten van de Brittenburg op het strand 

bij Katwijk aan het einde van de 16e eeuw.12 De eerste officieel gedocumenteerde vondst van 

vroeg-middeleeuws materiaal in Zuid-Holland dateert rond het midden van de 19e eeuw. Bij het 

afgraven van duinzand in de Zanderij Westerbaan te Katwijk kwamen zo’n 150 voorwerpen te-

voorschijn die bestonden uit bouwfragmenten, aardewerk en een tweetal houten waterputten. 

Het meeste materiaal was Romeins, maar daaronder bevonden zich ook resten van “Frankische 

potten”, alsmede enkele kammen, scharen, haarnaalden en een glis “uit de tijd van Lodewijk 

de Vrome.”13 Verantwoordelijk voor deze documentatie was het Rijksmuseum van Oudheden 

te Leiden (RMO). Deze instelling was in 1818 door het rijk opgericht en verantwoordelijk voor 

onderzoek, onderwijs en museaal beheer op het gebied van archeologie. Tot in het begin van 

11	 	De	Cock	1967.
12	 	Brongers	1976,	9;	Dijkstra/Ketelaar	1965.
13	 	Pleyte	1883,	57.
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de 20e eeuw vormde het Rijksmuseum een vanzelfsprekend middelpunt voor de Nederlandse 

archeologie, en die van de provincie Zuid-Holland in het bijzonder.

Pas aan het begin van de 20e eeuw kwamen de Vroege Middeleeuwen wederom onder 

de aandacht door de ontdekking van een aantal grafvelden. Het onderzoek hiervan is nauw 

verbonden met de naam van J.H. Holwerda (1873-1951). Vanaf 1904 verbonden als conservator 

en vanaf 1919 als directeur van het RMO, introduceerde hij vanuit Duitsland nieuwe opgravings-

technieken na een werkbezoek aan de opgraving Haltern in 1905. Dit betrof onder meer het 

herkennen van paalsporen en grondverkleuringen. Zijn werkwijze was volgens anderen even-

wel niet altijd zorgvuldig en getuigde van een zekere vooringenomenheid, wat hem rond 1915 

in conflict bracht met A.E. van Giffen (1884-1973). Holwerda’s grootste verdienste was het snel 

bewerken en publiceren van de (eerste) opgravingsresultaten en het schrijven van overzichts-

werken voor een breder publiek. Van huisuit classicus, probeerde hij daarbij de beschikbare 

klassieke en historische bronnen met de archeologische gegevens te verbinden.14

Aanvankelijk lag de nadruk vooral op het opgraven van grafvelden. Dit is niet verwonder-

lijk, want door de urnen en skeletten wordt ook voor de vinder al snel duidelijk dat zich wat 

bijzonders in de grond bevindt, dat als het meezit ook nog wat geld kan opbrengen. Het eerste 

grafveld dat werd aangetroffen bevond zich te Naaldwijk, waar in 1906 op een reeds vergraven 

terrein de overblijfselen werden verzameld van Merovingisch aardewerk. In datzelfde jaar 

werden in de zanderij van het Klein Duin te Katwijk zowel Romeinse als Frankische bewonings-

resten aangetroffen, niet ver van de plaats waar rond 1850 de door Pleyte beschreven vondsten 

waren gedaan. Uit verder onderzoek in 1910 en 1912, bleek dat men ook hier op een grafveld uit 

de Merovingische tijd was gestuit. In totaal werden circa 55 inhumatie- en 10 crematie graven 

gevonden, maar het blijft onduidelijk of daarmee het hele grafveld is op gegraven.15

Niet lang daarna diende zich in Rijnsburg, niet ver van Katwijk-Klein Duin, opnieuw een 

Merovingisch grafveld aan, ditmaal gelegen ten noorden van de voormalige Oude Rijnmonding. 

Het werd ontdekt tijdens grondverbeteringswerkzaamheden ten behoeve van de bloementeelt, 

waarbij de bodem diep werd omgespit. Een klein deel werd opgegraven in 1913 door Holwerda 

en in 1925 door Remouchamps. Het meeste werd echter door de grondeigenaren zelf uitge-

graven en verkocht aan het Rijksmuseum. Bijzonder was de vondst uit één inhumatiegraf van 

een vergulde gesp met filigrain- en almandijnversiering, een geëmaileerd riembeslag en een 

Byzantijns muntgewicht. De meeste begravingen betroffen daarentegen crematies. Net als in 

Katwijk kwamen naast de typisch ‘Frankische’ aardewerkvormen uit het Duitse Rijnland een 

aantal handgemaakte urnen voor, die door Holwerda nu werden bestempeld als zijnde ‘Sak-

sisch’ (‘Angelsaksisch’).16 Deze opvatting paste geheel binnen de in die tijd gebruikelijke cultuur-

historische benadering van het verleden, waarbij men meende bepaalde aardewerktypen toe 

te kunnen schrijven aan afzonderlijke stammen. De vondst van het ‘Angelsaksische’ aardewerk 

werd gezien als een bewijs dat gedurende de volksverhuizingsperiode de Angelsaksen zich tij-

dens hun oversteek naar Engeland ook aan de Rijnmond hadden opgehouden. Daardoor raakte 

het grafveld van Rijnsburg betrokken bij een tot op heden voortdurende controverse over de al 

dan niet aanwezige continuïteit van de Friezen tijdens de volksverhuizingsperiode. Door onder 

meer Boeles werden de vondsten aan de Rijnmonding als een extra argument beschouwd om 

uit te gaan van een geweldadige invasie van Angelen en Saksen in het terpengebied, waarbij 

14	 	Van	Wijngaarden	1951;	Brongers	1976,	10;	Waterbolk	1976.
15	 	Holwerda/Krom	1907a	en	1907b;	Evelein	1911,	Sasse	1911	en	Holwerda	1912a.
16	 	Holwerda	1914.
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een gedeelte verder langs de kust zou zijn afgezakt naar de Rijnmonding.17 De historici Gosses 

en Slicher van Bath geloofden niet in een dergelijke invasie, omdat het voortbestaan van de 

naam Friezen duidde op continuïteit in bewoning. Daarnaast vond men niet dat een directe 

relatie bestond tussen etnische achtergrond en materiële cultuur; afwijkingen daarin waren 

beter verklaarbaar door uit te gaan van vormen van acculturatie.18 

Na de spraakmakende vondsten te Katwijk en Rijnsburg volgde de ontdekking van enkele 

urnen ten noorden van de Oude Rijn bij Koudekerk in 1940. Bij opgravingen naar het Romeinse 

castellum van Valkenburg werden in 1943 onder de dorpskerk enkele vroeg-middeleeuwse 

inhumaties aangetroffen, waarop later de oudste kerk werd gebouwd. De opgravingen te Val-

kenburg werden uitgevoerd door het Biologisch-Archaeologisch Instituut (BAI) uit Groningen, 

onder leiding van Van Giffen. In 1954 verrichte het RMO onderzoek naar een grafveld in het 

duingebied van Den Haag. De aanwezigheid van enkele ‘Saksische’ potten in dit grafveld deed 

de discussie over de Angelsaksische invasie weer kortstondig oplaaien. De Boone beschouwde 

het ‘Saksische’ aardewerk namelijk als een archeologisch bewijs voor de aanwezigheid van het 

raadselachtige, nauw aan de Angelen verwante volk van de Warnen aan de Rijnmond, zoals 

dat naar voren leek te komen in enkele 6e-eeuwse bronnen.19 Onlangs is door de gemeente Den 

Haag een aanvullend deel van het grafveld opgegraven, met onder meer de opzienbarende 

vondst van een bootvormig graf met delen van een scheepshuid.

Pas na de Tweede Wereldoorlog werd serieus werk gemaakt van het opgraven van nederzet-

tingssporen in Rijnsburg (1944, 1954), Voorhout (1946) en Leiderdorp (1950), zij het nog kleinscha-

lig.20 De door het BAI in 1949 begonnen opgravingen onder leiding van W. Glasbergen (1923-1979) 

op het voormalige abdijterrein in Rijnsburg leidde, behalve tot de opgraving van de abdijresten 

en een oudere begraafplaats, tot de ontdekking van een nederzetting met huisplattegronden 

uit de Merovingische periode.21 Daarmee kreeg men voor het eerst enig inzicht in de verschij-

ningsvorm van een vroeg-middeleeuwse woonplaats in het kustgebied. Bovendien kon op histo-

rische gronden een verband worden gelegd met de plaatsnaam Rothulfuashem, later Rinasburg, 

uit de tussen 885 en 948 opgemaakte goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk.22 De 

opgravingen werden behalve door het BAI, tevens uitgevoerd door de ROB en het IPP. 

Na de opgravingen te Rijnsburg vond het eerstvolgende omvangrijke onderzoek in 1978-1979 

plaats door de ROB te Koudekerk aan den Rijn, waar bij een grootschalige afkleiing langs de 

noordelijke Oude Rijnoever zowel sporen van Romeinse als vroeg-middeleeuwse bewoning 

werden gevonden, alsmede enkele resten van het hierboven al vermelde vroeg-middeleeuwse 

grafveld. Duidelijke huisplattegronden werden in de dichte sporenconcentraties vooralsnog 

niet herkend.23 Dit was wel het geval bij de door de archeologische dienst van de gemeente Den 

Haag bij Frankenslag ontdekte Merovingische bewoning in 1984.24 Verrassend was de opgraving 

van een aanzienlijk deel van een nederzetting uit de Karolingische periode in Valkenburg-De 

17	 	Boeles	1927;	1951.
18	 	Gosses	1922;	1929;	Slicher	van	Bath	1944.
19	 	De	Boone	1951;	1954;	1956;	Boeles	1958.
20	 	Braat	1947,	1949	en	1952;	Glasbergen	1947;	Leenheer	1955.
21	 	Sarfatij	1977b.
22	 	Henderikx	1986	en	1987,	bijlage	III.
23	 	Sarfatij	1978;	1979;	1980.
24	 	Magendans/Waasdorp	1989.
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Woerd in 1988, waar op een steenworp afstand van Rijnsburg afwijkende, tweebeukige gebou-

wen te voorschijn kwamen.25 

Uit het Maasmondgebied, vanaf 1960 het werkterrein van het Bureau Oudheidkundig 

Bodem onderzoek van de gemeentewerken Rotterdam (BOOR), is door de eroderende werking 

van in het verleden opgetreden overstromingen minder archeologisch materiaal voorhanden. 

Bij Portugaal meende de toenmalige stadsarcheoloog Hoek een Karolingische hof te kunnen 

reconstrueren, maar het houtwerk van het hoofdgebouw bleek toch te dateren uit de Romeinse 

tijd.26 Enkele opgegraven boerderijplattegronden elders langs de Maas dateren pas vanaf circa 

900.27 Mogelijk bieden recente grootschaliger opgravingen op de Naaldwijkse Geest meer aan-

vulling op het beeld van de Vroege Middeleeuwen. De resultaten van de opgraving ‘Naaldwijk II’ 

zijn alvast een begin.28

Ondanks de grote mate van verstedelijking zijn de afgelopen decennia belangrijke nieuwe 

ontdekkingen gedaan, niet in de laatste plaats door de nieuwe wetgeving, die het doen van 

archeologisch onderzoek op bouwlocaties verplicht stelt. Behalve de hierboven genoemde 

vondst van een bootvormig graf in de duinen bij Den Haag en de bewoningssporen op de 

geestgrond van Naaldwijk horen hierbij ook Leiden-Roomburg, Katwijk-Zanderij Westerbaan en 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid. In Roomburg, gelegen nabij de noordelijke uitmonding van 

de voormalige fossa Corbulonis in de Oude Rijn, zijn enkele met het hergebruik van het castel-

lum Matilo samenhangende beschoeiingsfasen uit de 7e en begin van de 8e eeuw gevonden.29 De 

opgravingen in de voormalige Zanderij Westerbaan, dicht bij de reeds bekende vondstlocaties 

uit 19e en begin 20e eeuw, leverden over een grootschalig gebied nederzettingssporen op. Deze 

geven ons een belangrijke blik op de Vroege Middeleeuwen en laten opnieuw de grote potentie 

van het duinlandschap zien. In Oegstgeest zijn dicht langs de Oude Rijn delen van meerdere 

woonerven uit de 6e en 7e eeuw opgegraven; één van de laatste plaatsen dicht langs de rivier 

waar een vroeg-middeleeuwse nederzetting goed bewaard is gebleven. Ten slotte is aanvul-

lend onderzoek verricht naar het grafveld van Rijnsburg.30 Dit dorp is tevens een Karolingische 

begraafplaats rijker, nadat herdatering van skeletmateriaal van het abdijonderzoek, dat was 

toegeschreven aan in de 12e en 13e eeuw overleden leden van het Hollandse gravenhuis, uitwees 

dat de begravingen een stuk ouder zijn.31

Naast de hierboven geschetste algemene ontwikkeling zijn gedurende de gehele periode 

in toenemende mate kleine waarnemingen en losse vondsten gedaan, die het bewoningsbeeld 

verder invullen. Al met al is in de loop der tijd een aanzienlijke hoeveelheid gegevens beschik-

baar gekomen, waarvan echter maar een klein deel (volledig) is gepubliceerd. 

Tot nu toe zijn over het onderzoeksgebied enkele overzichtswerken verschenen, die voorname-

lijk gericht waren op de relatie tussen mens en milieu. Landschapsontwikkeling, ontginnings-

geschiedenis en nederzettingspatronen worden hier in onderlinge samenhang onderzocht. De 

studie van Tebrake uit 1985 benadrukt de culturele en ecologische context van de ingrijpende 

landschappelijke veranderingen in het gebied rond de Oude Rijn als gevolg van de rond het mid-

25	 	Bult/Van	Doesburg/Hallewas	1990.
26	 	Van	Trierum	1992,	88.
27	 	Hoek	1972;	Van	Veen	1992.
28	 	Feijst/De	Bruin/Blom	2008.
29	 	Hazenberg/Hessing	1996.
30	 	Dijkstra/Flamman	2002;	Tol	2006.
31	 	Cordfunke/Van	der	Borg/Maat	1998.
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den van de 10e eeuw gestarte veenontginningen.32 Henderikx richtte zich voor zowel de Rijn- als 

Maasdelta juist op de relatie tussen het nederzettingspatroon in de vanouds bewoonde 

gebieden en de nieuwe ontginningen. Naast archeologische informatie, is daarbij speciaal aan-

dacht geschonken aan toponymische gegevens.33 Een algemeen overzicht van de belangrijkste 

archeologische kennis over het gebied geven Bult en Hallewas.34 Van een onderzoekstraditie 

waarin expliciet gebruik is gemaakt van theoretische concepten is geen sprake. 

1.4 Vraagstelling, benaderingswijze en opbouw

De vraagstelling van het onderzoek is welke langetermijnontwikkelingen er in Zuid-Holland 

waren op landschappelijk en maatschappelijk gebied en welke rol het gebied speelde binnen 

het Friese koninkrijk. Communicatie, identiteit en het maritieme cultuurlandschap zijn bij de 

beantwoording van deze vragen terugkerende thema’s. Omdat op veel terreinen nog onvol-

doende inzicht bestaat in de betekenis van het Zuid-Hollandse kustgebied gedurende de Vroege 

Middeleeuwen gaat het onderzoek uit van een holistische benadering. Dat wil zeggen dat een 

algemene beschouwing van de bewoningsgeschiedenis wordt gegegeven, waarbij culturele 

transformatieprocessen op zowel sociaal, economisch als politiek gebied aandacht krijgen. 

Een specifiek theoretisch paradigma heb ik hierbij niet gekozen. Het belangrijkste is dat men 

zich bewust is van de nadelen en beperkingen die aan de verschillende theorieën kleven.35 Het 

opgraven van de materiële resten waarmee mensen zich in het verleden onderling hebben geuit 

is één ding, het verklaren van het gedrag dat achter de empirische waarnemingen schuil gaat 

is een ander. We kunnen immers geen interviews meer afnemen van onze participanten of ze 

observeren in hun doen en laten. De belangrijkste lessen die we hebben geleerd uit de cultuur-

historische benadering is dat er geen directe relatie bestaat tussen cultuur, materiële cultuur 

en taal; uit de processuele archeologie dat normen, waarden en mentaliteiten moeilijk in wet-

matigheden zijn uit te drukken en uit de contextuele archeologie dat de inleving in vermeende 

gedachten van de verleden mens soms wel erg associatief is en moeilijk te concretiseren. 

Wat betreft de combinatie met historische gegevens is het van belang te benadrukken dat 

archeologische modellen of concepten wezenlijk kunnen verschillen van historische. Als zoda-

nig levert de archeologie niet een plaatje bij een historisch praatje.36 De huidige benadering van 

de vroeg-middeleeuwse archeologie wordt wel ‘historisch-antropologisch’ genoemd, zonder dat 

sprake is van een volledig uitgewerkt theoretisch en methodologisch kader.37 Hierin wordt de 

archeologie opgevat als een historische menswetenschap, waarbij het historische ook betrek-

king heeft op het unieke en specifieke van een samenleving, in context met andere samenlevin-

gen en een bepaald landschap.38

Over Zuid-Holland in de Vroege Middeleeuwen blijkt genoeg te onderzoeken. Door de grote 

achterstand in eindpublicaties van het onderzoek van vóór 1995 betekende dit in de praktijk 

dat veel materiaal opnieuw moest worden bekeken. Voor het maken van een nieuwe versie van 

32	 	TeBrake	1985.
33	 	Henderikx	1986	(een	Nederlandstalige	versie	verscheen	in	1987	in	de	reeks	Hollandse	Studiën).
34	 	Bult/Hallewas	1990b.
35	 	Voor	een	helder	overzicht	zie	Slofstra	1994	en	Hiddink	1999,	17-28	(hoofdstuk	2).
36	 	Theuws	1988,	320-324.
37	 	Theuws	1988,	319-329;	Heidinga	1997,	46;	Hiddink	1999,	27-28.
38	 	Hiddink	1999,	27-28;	Slofstra	1994,	24-25.



22

de lijst van vindplaatsen is behalve literatuur allerhande vondstmateriaal bekeken dat beschik-

baar is in het depot van het RMO en de provincie Zuid-Holland. In het RMO bevinden zich tevens 

de resten van de ons bekende grafvelden, waarvan de bestudering toch nog een aantal kleine 

verrassingen opleverde. Van de nederzettingen is de opgraving Rijnsburg opnieuw uitgewerkt, 

omdat deze vindplaats een ingewikkelde stratigrafie kent en van groot belang is voor het 

begrijpen van de ontwikkeling van een centrale plaats. Bovendien gaf het resultaat van het 

onderzoek naar de zogenaamde skeletten van het Hollandse gravenhuis aanleiding tot een 

herinterpretatie van een deel van de sporen. Een welkome aanvulling op de schaarse hoeveel-

heid sporen van nederzettingen met huisplattegronden bieden de grootschalige opgravingen 

van Katwijk-Zanderij Westerbaan (1996-2005/2008) en Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid (vanaf 

2004). Hierdoor is voor het eerst een beter beeld mogelijk van de ontwikkeling van de huistypo-

logie in West-Nederland in de Merovingische periode.

Deze hoeveelheid basismateriaal kan niet op zichzelf blijven staan, zij dient te worden ge-

plaatst in de grotere context van het onderzoeksgebied en de omliggende regio’s van het ‘Frisia 

Project’. Dit betekent wel dat niet alle uitgewerkte gegevens tot in detail gepubliceerd kunnen 

worden, wil men komen tot een handzaam proefschrift. 

Het onderzoeksresultaat wordt gepresenteerd in een zevental hoofdstukken. In hoofdstuk 

2 staat het landschap centraal waarin het onderzoek zich afspeelt. Er wordt ingegaan op de 

verschillende landschapseenheden die bij de bewoning van het gebied een rol spelen en de 

mogelijkheden die het landschap bood om contacten te onderhouden met de buitenwereld. 

Hoofdstuk 3 behandelt de ontwikkeling van de bewoning. Aan de hand van de vindplaatsen-

catalogus en naamkundige gegevens wordt gekeken in welke mate sprake is van discontinuïteit 

van bewoning in de laat-Romeinse tijd en welke ontwikkelingen zijn vast te stellen bij de bevol-

kingsgroei gedurende de periode erna. Dit gebeurt nog zonder al te veel etnische etiketten op 

de bewoners te plakken.

Een presentatie van de belangrijkste gegevens over de nederzettingen volgt in hoofdstuk 4. 

Deze richt zich op de structuur en het karakter van de woonplaatsen, terwijl in hoofdstuk 5 de 

bouwtraditie van de regio onder de loep wordt genomen. 

In hoofdstuk 6 komen de grafvelden en overige begrafeniswijzen aan bod. Gekeken wordt 

naar overeenkomsten en verschillen en welke factoren een rol kunnen hebben gespeeld bij de 

totstandkoming van het grafritueel. Speciale aandacht gaat uit naar de betekenis van de zoge-

naamde ‘wapengraven’.

Het grotere ruimtelijke verband tussen de nederzettingen en grafvelden, maar ook de 

oudste kerken en mogelijke domeincentra, wordt behandeld in hoofdstuk 7. Gekeken wordt in 

hoeverre hieruit een nederzettingspatroon kan worden herleid met lokale en regionale centra. 

Dit kan niet zonder te kijken naar de rol en betekenis van de vroeg-middeleeuwse handel en 

uitwisseling.

De tribale verhoudingen in het westelijk kustgebied worden besproken in hoofdstuk 8.  

Belangrijk daarin is de discussie over de relatie tussen materiële cultuur en etniciteit of identi-

teit en daaraan toegeschreven migratiebewegingen. In het laatste deel van dit hoofdstuk blik 

ik terug op wat nu precies de rol is van de ‘Friese factor’ in de Zuid-Hollandse regio en hoe zich 

dit verhoudt tot de andere regio’s binnen het grotere geheel van vroeg-middeleeuws Frisia. Dit 

heeft ook gevolgen voor onze kijk op het Friese koninkrijk.




