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3 VINDPLAATSEN & BEWONING
De bewoningsontwikkeling

 “Thans echter geven de stille duinen daar weêr teekenen van leven. Door de spade des nijveren landmans 

bestookt, beginnen zij te spreken, luider dan ooit te voren, van een meer dan duizendjarigen voortijd, van 

het verblijf der Romeinen en latere volken, waarvan zij overblijfselen van huiselijk en maatschappelijk 

bedrijf uit hun tot hiertoe verborgen schoot gewillig opgeven.” 191

3.1 Inleiding

Zo verwoordde L.J.F. Janssen – conservator bij het RMO – in 1859 in zijn verslag over de werk-

zaamheden in de Katwijkse Zanderij de betekenis van de ontdekkingen aldaar. De moderne 

Nederlandse archeologie stond nog in zijn kinderschoenen en voor het eerst besteedde men se-

rieus aandacht aan hetgeen onder de duinen tevoorschijn was gekomen, al bleef het bij het ver-

zamelen van voorwerpen en het tekenen van enige waterputten. Het zou nog lange tijd duren, 

tot 1996, voordat de volle archeologische rijkdom van de Zanderij duidelijk werd, in de vorm 

van een uitgestrekt areaal met zowel nederzettingssporen uit de Romeinse tijd als de Vroege 

Middeleeuwen. Zelfs in afgezande duingebieden bleken zich nog volop archeologische resten 

te kunnen bevinden. Maar niet alleen in Katwijk zijn de laatste jaren belangwekkende vondsten 

gedaan. Door de hausse aan archeologisch onderzoek die de nieuwe wetgeving op basis van 

het verdrag van Valetta met zich meebrengt, zijn de afgelopen vijftien jaar nieuwe vindplaatsen 

op de kaart gezet die een welkome kijk bieden op de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse 

wereld. Te denken valt aan Katwijk-Zanderij Westerbaan en Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid.

Na de kennismaking met het West-Nederlandse kustlandschap rondom de mondingen van 

Rijn en Maas, wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de hierin 

aanwezige bewoning. Aan de basis van het onderwerp staat een nieuwe inventarisatie van 

vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Hiervan worden de opbouw 

en de bijkomende interpretatieproblemen besproken. 

Vervolgens worden gegevens over naamkunde en vindplaatsen besproken, zij het voorals-

nog op hoofdlijnen en zonder al te diep in te gaan op de patronen die zich in de bewoning afte-

kenen en de sociaal-politieke en etnische inkleuring. Een kort overzicht van de bewoning van 

de IJzertijd tot en met de Midden-Romeinse tijd gaat hieraan vooraf. Bij de bespreking hiervan 

is gekozen voor een verdeling in een tweetal perioden. In de eerste plaats de laat-Romeinse tijd, 

die begint met een aanloopfase in 260 na Chr. in de vorm van het maar kort durende Gallische 

Rijk en eindigt met het de facto opgeven van de officiële rijksgrens van het Romeinse Rijk in het 

begin van de 5e eeuw. In deze studie wordt als einde van deze periode het jaar 450 aangehouden 

conform ARCHIS, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. De belangrijkste vraag bij deze periode richt zich op de mate van bewoningscontinuï-

teit tussen de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.

191	 	Janssen	1859,	47.
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De tweede periode omvat zowel de Merovingische tijd (450-720/750) en Karolingische tijd 

(720/750-900). Dit omdat beide perioden op archeologische gronden soms moeilijk van elkaar te 

scheiden zijn en eventuele verschillen en overeenkomsten direct met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Op basis van de bevindingen over de twee voornoemde perioden worden in de laatste 

paragraaf de mogelijkheden bekeken ten aanzien van de draagkracht en bevolkingsomvang van 

het onderzoeksgebied. 

3.2 De catalogus van archeologische vindplaatsen

Aan de basis van de studie naar het bewoningspatroon staat een lijst van laat-Romeinse en 

vroeg-middeleeuwse vindplaatsen binnen Zuid-Holland, die als bijlage 1 is opgenomen en 

waarnaar in de lopende tekst met nummers tussen rechte haken zal worden verwezen. De lig-

ging van de vindplaatsen is te zien in afb. 3.1. Dit overzicht is gebaseerd op meerdere ingangen: 

ARCHIS (het nationale databestand van de RCE), archeologische kronieken die in de loop der tijd 

in verschillende tijdschriften zijn verschenen, gegevens van het Geldmuseum (KPK en het data-

bestand NUMIS) en de inventarisboeken van het RMO. Van niet gepubliceerd vondstmateriaal is 

getracht zoveel mogelijk alsnog te bestuderen. De nadruk lag hierbij op het materiaal dat aan-

wezig is in de depots van het RMO en de provincie Zuid-Holland. De inventarisatie is afgesloten 

op 31 december 2000.

Het belangrijkste selectiecriterium voor een vindplaats om in de catalogus te worden 

opgenomen is natuurlijk de datering van het vondstmateriaal. Naast munten, overige metalen 

voorwerpen en glas gaat het hierbij vooral om aardewerk, in het bijzonder geïmporteerd 

draaischijfaardewerk uit het Duitse Rijnland. Vindplaatsen met alleen handgevormd aardewerk 

uit de onderzoeksperiode zullen zijn ondervertegenwoordigd als gevolg van een slechtere 

herkenbaarheid van dit materiaal of een te grove specificatie. Zo zijn locaties waar slechts één 

of enkele scherven ‘kogelpot’ in de richting van een vroeg-middeleeuwse vindplaats wijzen 

(meestal in combinatie met jonger aardewerk) niet meegeteld, omdat ze net zo goed kunnen 

wijzen op een bewoningsfase in de Volle Middeleeuwen.

Een nader onderscheid in de datering van het vondstmateriaal blijft problematisch voor een 

aantal niet verifieerbare vondstmeldingen (4 %), waar volstaan is met determinaties als ‘Fran-

kisch’ of ‘vroeg-middeleeuws’, hetgeen zowel op de Merovingische als Karolingische periode 

kan slaan. Het aandeel van vindplaatsen waar behalve mobilia ook daadwerkelijk nederzet-

tingssporen zijn aangetroffen is met 21 % relatief klein. Het gros van de lijst bestaat uit één of 

meerdere losse vondsten die gedaan zijn tijdens veldverkenningen en waarnemingen bij ont-

sluitingen. Het totaal aantal vindplaatsen dat is geïnventariseerd binnen het onderzoeksgebied 

bedraagt 172. Vergeleken met het laatste overzicht door Henderikx uit het midden van de jaren 

tachtig is dit 2,5 keer zoveel. Van de 200 vondstmeldingen dateert 7,5 % uit de periode vóór 1900, 

14 % uit de periode 1901-1945, 25 % stamt uit de jaren 1946-1970 en 54,5 % is geregistreerd tussen 

1971 en 2000.192

Een vindplaats (findspot of site) staat aan de basis van de archeologische interpretatie. 

Soms bestaat deze uit een groepering van dicht bij elkaar gelegen vondstlocaties. Een exacte 

bovengrens van de onderlinge afstand is niet te geven, gewoonlijk gaat men uit van een paar 

honderd meter.193 De vindplaatsen zijn te herleiden tot een viertal typen: nederzettingen, 

grafvelden, schatvondsten/depots (hoards) en onbekend. Onder een vindplaats wordt verstaan 

192	 	Voor	een	eerdere	inventarisatie	zie	Henderikx	1986	of	1987,	appendix	V.	
193	 	Bloemers	1978,	103;	Willems	1981,	17-18	en	89.



63

de neerslag van menselijke activiteit in een systematische context. Een fijnere indeling van 

site-typen is door het grote aantal losse vondsten (stray finds) weinig zinvol.194 Om deze laatste 

vondstcategorie toch ‘aan de praat’ te krijgen, kan op basis van de overgeleverde informatie, 

de geologische en stratigrafische context, de beïnvloeding van de zichtbaarheid door grondge-

bruik (akkerland versus grasland), het aantal en het karakter van de vondsten worden afgeleid 

tot welk type vindplaats ze behoord zullen hebben. 

194	 	Zie	Fokkens	1998,	35-36.
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Fig. 3.1 Ligging van archeologische vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen (stand 31-12-2000). Voor details zie bijlage 

1 en voor de legenda van de landschapseenheden zie fig. 2.1.



64

Wat onder de verschillende typen vindplaatsen wordt verstaan verdient enige toelichting. 

Een nederzetting wordt omschreven als een plaats waar daadwerkelijk bewoning plaatsvond. 

Doorgaans is dit een relatief hoog en droog gelegen locatie. De archeologische aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van een nederzetting kunnen direct (blijkens grondsporen) en/of indirect 

zijn (door vondsten van een veldverkenning). Eenduidige criteria voor de minimale hoeveel-

heid vondstmateriaal, meestal aardewerk, die noodzakelijk is om tot de classificatie van een 

nederzetting te komen zijn er niet. Doorgaans legt men de grens rond de tien scherven, maar 

zoals Willems opmerkte is dit een veronderstelling zonder absolute waarde.195 Het aandeel 

vindplaatsen van de catalogus dat gebaseerd is op één of enkele scherven bedraagt circa 20 %. 

Een losse vondst in de vorm van één dateerbare scherf levert strikt genomen geen nederzetting 

op. Ze kan het resultaat zijn van akkerbemesting. De vondst wijst dan indirect op het bestaan 

van een nederzetting in de directe omgeving.196 De beste oplossing voor de interpretatie van 

deze vondstgroep zal zijn deze te bestempelen als ‘mogelijke nederzetting’. 

Het criterium ‘grafveld’ is van toepassing op vindplaatsen waar daadwerkelijk meerdere 

inhumaties of crematies zijn vastgesteld. In een aantal gevallen kan een typische losse vondst 

of vondstcombinatie aanleiding zijn uit te gaan van een ‘mogelijke begraving’. Kenmerkende 

vondsten zijn bijvoorbeeld een kralensnoer of een complete pot die als urn gebruikt kan 

zijn. In theorie kan een dergelijke vondst ook wijzen op een singulaire begraving of crematie. 

Deze komen echter doorgaans binnen een nederzettingscontext voor, zoals de vindplaatsen 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid [21] en Voorburg-Arentsburg [97] laten zien, en worden apart 

vermeld (zie par. 6.3). 

De categorie ‘schatvondst/depot’ kan verder onderverdeeld worden in twee subgroepen.197 

In de eerste plaats profane schatvondsten/depots. Deze niet-religieuze hoards zijn vanwege 

hun waarde in de grond verborgen met de bedoeling op een later tijdstip weer in circulatie te 

worden genomen (hetgeen de eigenaar niet meer gelukt is). Ze bestaan doorgaans uit een mix 

van ruw edelmetaal, zoals munten, baren en gefragmenteerde objecten. Losse fragmenten 

kunnen ook tot deze groep gerekend worden. In de tweede plaats zijn er de religieuze hoards. 

Deze wordt gekarakteriseerd door één of meer complete prestige objecten, in de bodem terecht 

gekomen als votiefgave aan de goden (veelal in een natte context zoals een rivier, meer of 

moeras). 

Het predicaat ‘mogelijk’ is eveneens toegekend wanneer over een vindplaats onvoldoende 

zekerheid bestaat ten aanzien van datering en de juistheid van de waarneming. Dit etiket 

wordt dus niet zozeer bepaald door het aantal vondsten op die bewuste vindplaats, alswel door 

de kwaliteit van de waarneming. 

De groep vondstlocaties die niet aan een bepaald type site is toe te wijzen, wordt aange-

merkt als ‘onbekend (geïsoleerde vondst)’. Veelal gaat het om losse muntvondsten, waarvan 

niet duidelijk is hoe deze in de grond zijn beland (vergeten schat, votiefgave, verloren binnen of 

buiten een nederzettingsterrein of afkomstig uit van elders opgebrachte grond).

195	 	Willems	1981,	90.
196	 	Bij	de	opgraving	van	een	vroeg-middeleeuwse	nederzetting	in	een	dekzandgebied	op	Texel	(Den	Burg-Beatrixlaan)	stelde	men	vast	dat	het	

aardewerk	vrijwel	niet	buiten	de	woonerven	gevonden	werd	(Woltering	1996-1997,	339)
197	 	Zie	voor	de	beargumentering	voor	deze	onderverdeling	Nicolay	2006,	64-65.	Binnen	de	numismatiek	geldt	een	meer	algemene	definitie	

van	een	schatvondst,	namelijk	elke	vondst	van	twee	of	meer	bij	elkaar	aangetroffen	munten,	ongeacht	de	nominale	of	intrensieke	waarde	

(mondelinge	mededeling	B.J.	van	der	Veen,	Geldmuseum	Utrecht).
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 3.3 De archeologische zichtbaarheid

In de beschouwingen ten aanzien van het bewoningsbeeld op de verschillende verspreidings-

kaarten dient rekening gehouden te worden met beïnvloeding door natuurlijke en antropogene 

post-depositionele processen. Een belangrijk natuurlijk proces was in de eerste plaats kust-

erosie langs de Noordzee. Dit had een tweeledig effect; een deel van het Oude Duinlandschap 

verdween in de golven en in samenhang met dit proces werd het resterende deel overstoven 

door een metersdik pakket jong duinzand. De hoeveelheid geschikte woongronden die door 

erosie verloren ging lijkt mee te vallen, aangezien het erosiegebied voor het overgrote deel 

bestond uit een smalle kuststrook waar sprake was van actieve duinvorming. Het is juist het 

oostelijk daarvan gelegen Jonge Duingebied langs de huidige kustlijn dat vindplaatsen aan het 

zicht heeft onttrokken. Het waardevolle archeologische potentieel van het Jonge Duingebied is 

eigenlijk pas in de laatste decennia ten volle duidelijk geworden. Een tweede natuurlijk proces 

was de verdere uitbreiding van de invloed van de zee in grote delen van het gebied ten zuiden 

van de Nieuwe Maas, met als gevolg veranderingen in de kustlijn en de sedimentatie van klei-

dekken over grote delen van het oorspronkelijke veenlandschap. 

Een andere factor die ogenschijnlijk lege gebieden op de verspreidingskaarten veroorzaakt 

is het steeds intensievere gebruik van het landschap door de mens. In het rivierengebied moe-

ten we hierbij denken aan het afkleien van delen van de stroomruggen ten behoeve van de dak-

pan- en baksteenindustrie en op de strandwallen aan het afzanden van de Oude Duinen ten be-

hoeve van goede kalkrijke tuinbouwgronden. Ten noorden van de Oude Rijn nam het afzanden 

tussen 1850 en 1950 een grote vlucht; daar zijn ten behoeve van de bollenteelt nagenoeg alle 

strandwallen afgezand. Buiten de weinige vindplaatsen die bekend zijn, geven vondstmeldin-

gen van allerlei bewoningssporen een indicatie van de hoeveelheid archeologische resten die 

hierbij ongezien verloren moeten zijn gegaan. Zo werden tijdens de afzandingswerkzaamheden 

tussen Lisse en Hillegom in het eerste kwart van de 20e eeuw regelmatig tonputten gevonden.198 

Een andere aanwijzing voor bewoning zijn de aardewerkscherven die via de bollenrooimachi-

nes hun weg vinden naar de archeoloog of naar de duinen, waar ze tot wegverharding dienen 

en opgemerkt kunnen worden door de oplettende wandelaar.199 

Grote delen van het veengebied zijn vanaf de Late Middeleeuwen gebruikt voor de winning 

van turf, die vooral voor de steden als brandstof diende. Door de groeiende vraag werd ook het 

veen onder de grondwaterspiegel uitgebaggerd (de ‘natte vervening’), waardoor veenplassen 

ontstonden. Een deel van deze plassen is door afkalving van de oevers uitgegroeid tot grotere 

meren, alvorens ze als polders werden teruggewonnen op het water. Het meest notoire voor-

beeld binnen het studiegebied is de Haarlemmermeer ten noorden van de Oude Rijn, die pas 

rond het midden van de 19e eeuw is drooggelegd. Ten zuiden van deze rivier is het de grote mate 

van verstedelijking uit de periode vóór de instelling van diverse stadsarcheologische diensten, 

die voor blinde vlekken in onze kennis zorgt. 

Een laatste factor waarmee rekening gehouden moet worden, is de aanwezigheid van 

vondstmateriaal in van elders opgebrachte grond. Dit geldt bijvoorbeeld voor het veengebied, 

waar in het verleden regelmatig stadsafval en restafval van de tuingronden in het strandwal-

lengebied is opgebracht ter verbetering van de bodemstructuur. 200 Wanneer niet goed is gelet 

198	 	Hulkenberg	1985,	12-13.
199	 	Onderzoek	door	Frans	Wiegmans	(AWN)	en	mondelinge	mededelingen	van	J.C.	Besteman	en	J.A.	Bakker	(UvA,	AAC),	die	oud	aardewerk	op-

merkten	op	paden	in	de	Noord-Hollandse	duinen.	Tussen	de	scherven	bevond	zich	ook	laat-Romeins	en	vroeg-middeleeuws	aardewerk.
200	 	Markus/Van	Wallenburg	1982,	93.
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op de vondstcontext – zeker bij enkele van de oude vondstmeldingen – kan dit leiden tot de 

nodeloze aanname van de aanwezigheid van een vindplaats. Te denken valt aan de vondst van 

een losse laat-Romeinse koperen munt in het doorgaans onbewoonde veengebied [1, 151]; mis-

schien dat deze munt door bemesting met zogenaamde ‘toemaak’ (een mengsel van stalmest, 

slootbagger en duinzand) daar verzeild is geraakt.

Ondanks al deze processen die van invloed zijn op het verspreidingsbeeld, bieden de 

beschikbare gegevens voldoende aanknopingspunten om tot meer algemene uitspraken te kun-

nen komen over de ontwikkeling van de bewoning. 

3.4 De bewoning van de IJzertijd tot en met de Midden-Romeinse periode

IJzertijd

Om een idee te krijgen van de bewoningsdynamiek die zich vóór de laat-Romeinse tijd in het 

kustgebied heeft afgespeeld wordt in deze paragraaf hiervan een kort overzicht gegeven. Voor 

de IJzertijd kan worden teruggegrepen op de studie van Van Heeringen uit 1989. Langs de kust 

woonden toen kleine gemeenschappen met een, op basis van de nederzettingsstructuur en 

grafritueel, weinig complexe sociale structuur. De verspreiding van de bewoning werd ingege-

ven door de mogelijkheden die het landschap bood. Het hoge en droge Oude Duinlandschap 

fungeerde als een soort van vaste basis, waarvan altijd wel delen door verstuiving enige tijd 

(één of twee generaties) ongeschikt werden voor bewoning. Vanuit het duingebeid vestigde 

men zich bij tijd en wijle in de rondom de estuaria gelegen veengebieden. Deze waren geschikt 

geworden voor bewoning door een verbetering van de natuurlijke afwatering als het gevolg van 

toegenomen invloed van de zee. 

In de Vroege IJzertijd (800-500 voor Chr.) zien we een begin van bewoning in het veengebied. 

Mogelijk gebeurde dit nog seizoensgebonden, voor het weiden van vee, produceren van zout, 

de jacht en het verzamelen van voedsel. Door verslechterende natuurlijke omstandigheden 

is minder bekend over de bewoning in de overgangsperiode naar de Midden IJzertijd (500-200 

voor Chr.). In de 4e eeuw voor Chr. is weer duidelijk bewoning waarneembaar, zowel in het 

duingebied, de oevers van de Oude Rijn en de randen van het veen rondom de mondingen van 

de Schelde en de Maas. De beide laatste estuaria waren door vergroting van het getijdengebied 

beter ontwaterd. Ten noorden van de Oude Rijn bleef de bewoning daarentegen meer gecon-

centreerd in het Oude Duingebied. 

Wat betreft de Late IJzertijd (200-50 voor Chr.), nam het aantal woonplaatsen aanvankelijk 

vrijwel overal toe. Zelfs in gebieden waar sprake was van toegenomen invloed van de zee, zoals 

langs de oevers van de Oude Rijn en in het Gantelgebied ten noorden van de Maas en Voorne-

Putten, bleef bewoning kennelijk mogelijk. Kort na het begin van de 1e eeuw voor Chr. echter, 

raakte volgens Van Heeringen de hele kustregio zo goed als onbewoond, wat hij toeschreef 

aan een transgressiefase (‘Duinkerken I’). Alleen langs de oevers van het Oer-IJ gebied in Noord-

Holland was tot in in de Romeinse tijd sprake van continue bewoning.201 Zekerheid hierover is 

er niet; tegenwoordig wordt anders gedacht over de aard en omvang van deze transgressie. 

Verder is de af- of aanwezigheid van bewoners ook een kwestie van de onzekere datering van 

aardewerkvormen rond het begin van de jaartelling en de beperkte stand van het archeologisch 

onderzoek.202 

201	 	Van	Heeringen	1989,	219-244.
202	 	Bazelmans/De	Jonge	2006,	41-43.
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In de periferie van het Romeinse rijk

Vanaf ongeveer 50 voor Chr. komt het kustgebied ook in beeld van de Romeinse geschiedschrij-

ving, zij het spaarzaam en eenzijdig. Welke in de bronnen genoemde stam of stammen het 

Zuid-Hollandse kustgebied bewoonden is al lang een punt van discussie. Op basis van de door 

Caesar verstrekte informatie in zijn De Bello Gallico, zou het Zuid-Hollandse kustgebied bewoond 

zijn door ofwel de stam der Menapiërs of de uit iets latere bronnen bekende Friezen. De in latere 

bronnen vermelde Cananefaten speelden in zijn beschrijving geen rol. Er was toen nog geen 

sprake van een directe militaire aanwezigheid van de Romeinen in de kuststreek. Dit begon met 

de campagnes in het Germaanse gebied ten noorden en oosten van de Rijn, die waarschijnlijk 

waren bedoeld om de noordgrens van Gallië veilig te stellen. De komst van een legioensmacht 

in het tweede decennium voor Chr. in Nijmegen betekende het begin van de inlijving van het 

Nederlandse rivierengebied en de inrichting als militair district met de naam Germania. In de 

eerste twee decennia volgde de bouw van kleine forten (castella) op strategisch gunstige locaties 

te Arnhem-Meinerswijk, Vechten en bij Velsen. Na het stopzetten van de campagnes door keizer 

Tiberius in 16-17 na Chr. bleef het langere tijd rustig, met uitzondering van de Friese opstand 

in 28 na Chr. Rond het jaar 40 brak een volgende fase in de uitbouw van de militaire macht aan. 

Ter voorbereiding van de verovering van Britannia werd de zuidoever van de Rijn versterkt met 

forten en een verbindingsweg, zodat de Romeinen verzekerd waren van een veilige aanvoerroute. 

Langs de benedenloop werden nieuwe versterkingen gebouwd in Valkenburg en Alphen aan den 

Rijn, evenals in Velsen langs het Oer-IJ. Nadat de verovering van Britannia in 43 van start was ge-

gaan, hervatte Corbulo, de nieuwe commandant van het Nedergermaanse leger, in 47 de inlijving 

van overrijns gebied. In hetzelfde jaar werd hij echter tegengehouden door keizer Claudius (41-

54), waarschijnlijk omdat deze geen oorlog op twee fronten wilde. Onder zijn bewind werd de Rijn 

de noordgrens van het Romeinse rijk op het Europese vasteland. De grens werd verder ingericht 

met forten voor hulptroepen, waarvan die te Bodegraven, Zwammerdam en Leiden-Roomburg 

liggen binnen het onderzoeksgebied (fig. 3.2). Waarschijnlijk werd onder Claudius ook een verster-

king gesticht bij Katwijk, het inmiddels in zee weggespoelde Lugdunum (beter bekend als de ‘Brit-

tenburg’).203 Verder nam Corbulo het initiatief tot de aanleg van een kanaal tussen de Rijn en de 

Maas, gelegen langs de oostelijke strandwal. Door bestaande waterlopen met elkaar te verbinden 

ontstond een veilige binnenroute over water met een lengte van zo’n 30 km.

Recent onderzoek wijst op de mogelijkheid dat Lugdunum tevens een eerste poging van 

Corbulo was een centrale plaats in het mondingsgebied van de Rijn in te richten; de plaats werd 

tenslotte in Ptolemaeus’ Geographia genoemd als één van de twee belangrijke burgelijke neder-

zettingen in Bataafs gebied. Het vormde waarschijnlijk een twee-eenheid met het gelijknamige 

fort. Misschien vond dit bestuurscentrum zijn einde in de Batavenopstand van 69-70 na Chr.204 

Een tweede – meer succesvolle – stichting van een centrale plaats vond plaats in samenhang met 

de inrichting van een burgerlijk bestuur in de nieuw gevormde provincie Germania Inferior rond 

het jaar 85. In het kustgebied langs de Noordzee richtte men op een gunstige en centraal gelegen 

plaats langs het kanaal van Corbulo de districtshoofdstad van de Cananefaten in. Na een bezoek 

van keizer Hadrianus in 122 werd deze plaats ter bevestiging van haar status tot forum verheven 

203	 	Zie	voor	de	vroeg-Romeinse	ontwikkelingen	onder	meer	Bechert/Willems	1997	(1995);	Hiddink	1999,	181-184;	De	Jonge	et al.	2006.	
204	 	Buijtendorp	2003;	2006.
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en Forum Hadriani genoemd. Nog vóór 151 kreeg het onder keizer Antoninus Pius (138-161) 

stadsrechten en kreeg het de formele naam Municipium Aelium Cananafat(i)um.205 

De herkomst van de Cananefaten waar de hoofdstad naar genoemd is, blijft een probleem 

op zich. Op basis van de vermelding dat Tacitus dat ze ‘wat afkomst, taal en dapperheid betreft, 

op één lijn met de Bataven’ staan, werd doorgaans aangenomen dat ze een afsplitsing waren 

van de Bataven, die op hun beurt weer een afsplitsing waren van de Chatti in het Duitse Hessen. 

Kort na de Gallische oorlogen van Ceasar zouden de Cananefaten onder regie van de Romei-

nen in het westelijk kustgebied zijn neergestreken, als kleinere broer van de Bataven in het 

Midden-Nederlandse rivierengebied. Tegenwoordig wordt dit betwijfeld. Op basis van moderne 

opvattingen over ethniciteit en grote verschillen in materiële cultuur is het waarschijnlijker dat 

de ethnogenese van de Cananefaten plaatsvond in het kustgebied zelf (zie over ethniciteit ook 

hoofdstuk 8).206 

De Romeinse periode kenmerkte zich door een gestage toename van het aantal nederzet-

tingen. Dit gold voor zowel het duin-, als kleigebied, alsmede de beter ontwaterde delen van het 

veengebied nabij de estuaria. Met name uit de grote hoeveelheid vindplaatsen in het Westland 

ten noorden van de Maasmond blijkt hoezeer de mogelijkheden tot bewoning op de droog-

gevallen kleigebieden werden benut. De toename van het aantal nederzettingen begint hier 

vlak na het midden van de 1e eeuw en mondde in de 2e eeuw uit in een soort van lintbebouwing, 

temidden van een op Romeinse leest gestoelde polderverkaveling. Met de komst van de Romei-

nen ontstond ook een nederzettingshiërarchie. Onder het niveau van de hoofdstad stond de 

vicus. Deze kampdorpen lagen in de nabijheid van de castella in de grenszone, die onder militair 

bestuur stond. Binnen de inheemse nederzettingen lijkt niet of nauwelijke sprake te zijn van 

verschillen. Grote landbouwcomplexen met luxe, stenen herenboerderijen naar Romeins ont-

werp (villae) waren hier niet te vinden. Alleen in Rijswijk is een boerderijcomplex opgegraven 

waarvan het hoofdgebouw rond 200 enige karaktertrekken van een villa vertoonde. Enkele ver-

trekken waren uitgevoerd in steen, maar in de kern was het nog steeds een woon-stalhuis. Deze 

inheemse variant op een villacomplex is vooralsnog een uitzondering gebleken; met overgrote 

deel van de nederzettingen bestond uit verspreid in het landschap aanwezige boerderijen.207 

Vanaf het einde van de 1e eeuw tot in het begin van de 3e eeuw was sprake van een relatief 

vredige politieke situatie. Dankzij de pax Romana konden de garnizoenen van het Rijnleger 

verkleind worden. De toename van het aandeel geïmporteerd Romeins draaischijfaardewerk 

op het platteland wijst erop dat inheemse nederzettingen steeds meer betrokken raakten bij 

de voedselvoorziening van de door de Romeinen opgezette burgelijke en miltaire centra. Mo-

gelijk dat het betalen van belastingen in geld een sterkere oriëntatie op de markt noodzakelijk 

maakte. De regio werd hiermee niet helemaal zelfvoorzienend. De vondst bij het castellum van 

Woerden van een laat-2e-eeuwse rivieraak met uit het zuidelijke lössgebied geïmporteerd graan 

en 4e-eeuwse aanwijzingen voor graantransporten, maken duidelijk dat de import van voedsel 

voor militairen noodzakelijk was (zie ook pag. 71 en verder)208

Ook het gebied ten noorden van de Rijngrens kreeg te maken met Romeinse invloed. Dicht 

bij de limes was dit aanvankelijk in negatieve zin; mogelijk stelden de militairen met het oog-

punt op de veiligheid ook hier een bewoningsvrije zone in van enkele kilometers. Na de eerste 

eeuw kwam hierin kennelijk verandering, aangezien zich dan nederzettingen in dit gebied 

205	 	De	Jonge	et al.	2006.
206	 	Zie	de	discussie	in	De	Jonge	et al.	2006,	35-56.
207	 	Van	Londen	2006,	181;	Bloemers	1978.
208	 	Pals/Hakbijl	1992,	287-300;	Groenman-van	Waateringe/Van	Beek	1988,	57.
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bevinden. Met het ruimere voorland onderhielden de Romeinse autoriteiten diplomatieke 

contacten om ook hier de vrede te bewaren. De leverantie van Friese hulptroepen en de aanwe-

zigheid van geïmporteerd aardewerk, wapens en kostbaarheden van Romeinse snit bevestigen 

dit. Omdat de hoeveelheid importaardewerk in Noord-Holland na 150 nauwelijks verschilde van 

dat ten zuiden van de limes, wordt wel aangenomen dat deze streek indirect onderdeel was van 

het Romeinse imperium.209 Het Nederlandse deel van de limes was wat dit betreft dan ook geen 

hermetisch gesloten grens, maar een halfopen interactiezone.

209	 	Bloemers	1989,	189;	Erdrich	2001,	325-327.
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Zo was een stammensamenleving in de periferie van Europa onderdeel geworden van de 

machtspolitiek van een wereldrijk. Voor het eerst in haar ontwikkeling maakte het westelijk 

kustgebied ingrijpende veranderingen door, die van buitenaf werden doorgevoerd: de aanleg 

van een militaire infrastructuur, de opbouw van een stad en de opname in een veel groter net-

werk van uitwisseling van mensen, ideeën en goederen. Een vraag is, of deze in feite kunstma-

tige ‘opschaling’ van het gebied landschappelijk, economisch en sociaal lang stand kon houden. 

3.5 De laat-Romeinse periode (circa 260-450 na Chr.)

Factoren achter de neergang van de bewoning

De tweede helft van de 3e eeuw geldt voor West-Nederland als een keerpunt in de bewonings-

geschiedenis, met als belangrijkste oorzaak de zich steeds verder doorzettende desintegratie 

van het Romeinse Rijk. Dit proces uitte zich op meerdere fronten. In de eerste plaats liep de 

bevolking sterk terug of, beter gezegd, liep terug tot een archeologisch onherkenbaar niveau.210 

Deze onherkenbaarheid is voor een deel te wijten aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

aspecten: de hoeveelheid is te klein om met de huidige stand van kennis te worden opgemerkt 

en het vondstmateriaal van de late 3e en 4e eeuw dat we wel kennen is moeilijk dateerbaar. Dat 

er toch meer aan de hand was blijkt uit andere gegevens. Zo worden de civitates van de Canane-

faten en Frisiavones in de laat-Romeinse periode niet meer genoemd.211 Verder wijzen gegevens 

uit pollendiagrammen, verschillen tussen houtspectra van Romeinse en vroeg-middeleeuwse 

nederzettingen, en naamkundige gegevens op een sterke regeneratie van het bos in het Zuid-

Hollandse kustgebied na de midden-Romeinse periode (zie pag. 26 en verder). Uit al deze gege-

vens blijkt een teruglopend bevolkingsaantal.

In het verklaren van het vrijwel wegvallen van de bewoning werd in de wetenschap aan-

vankelijk een grote rol toebedeeld aan de ‘Duinkerken II-transgressiefase’. Tegenwoordig is dit 

rampenscenario voor het Zuid-Hollandse vasteland verlaten. Alleen in de monding van de Oude 

Rijn is een kleinschalige invloed merkbaar geweest (zie pag. 33 en verder). Aangezien zelfs op de 

hoger gelegen strandwallen een terugval in bewoning heeft plaatsgevonden, is het nog maar de 

vraag of de invloed van de zee überhaupt enige betekenis had. Een verwijzing naar de langzaam 

maar zeker stijgende zeespiegel gaat naar mijn mening evenmin op: dit proces weerhield latere 

generaties bewoners er niet van zich in dit deel van het nog onbedijkte kustgebied te vestigen. 

Een deel van de vernatting kan juist het gevolg zijn geweest van het achterblijven van onder-

houd aan de waterafvoer. 

De invloed van een eventuele klimaatsverandering is moeilijk te peilen. Misoogsten door 

droogte, of koude natte zomers waren een altijd aanwezig probleem. Onbekend is in hoeverre 

een opeenvolging van misoogsten door een tijdelijk slechter klimaat leidde tot langdurige 

sociale onrust. Een andere factor die op de achtergrond een rol kan hebben gespeeld is de uit-

braak van de ‘epidemie van Cyprianus’. Deze ziekte sloeg toe in grote delen van het Romeinse 

imperium en bereikte kort na 252 waarschijnlijk ook Germania Inferior.212 

Sociaal-economische en militair-politieke factoren zullen de belangrijkste redenen zijn 

geweest het gebied te verlaten. Groenman-van Waateringe wijst in verband hiermee op de 

negatieve gevolgen van overproduktie in dit kwetsbare landschap.213 Door uitputting en 

210	 	Zie	Henderikx	1986,	478	of	1987,	41	en	verwijzingen	aldaar.
211	 	Willems	1989,	36.
212	 	Cartwright	1972,	14-15.
213	 	Groenman-van	Waateringe	1983.



71

verstuiving van de geestgronden en voortschrijdende bodemdaling (dus vernatting) in het veen-

gebied, werd het moeilijker om uit de regio nog voldoende voedsel en belasting te onttrekken. 

Verder het veengebied intrekken om nieuw, nog niet ingeklonken gebied te ontginnen hoorde 

blijkbaar niet tot de mogelijkheden. Hier ontbrak wellicht een voldoende grote natuurlijke af-

watering of het ontbrak in de eerste helft van de 3e eeuw aan een doortastend Romeins bestuur 

om dit mogelijk te maken.214 Behalve overexploitatie was tevens sprake van een toegenomen 

inflatie. Dit alles kwam de instandhouding van het staatsapparaat niet ten goede en zal voor de 

lokale bevolking economische achteruitgang hebben gebracht. De Jonge gaat uit van een sterke 

toename van het grootgrondbezit, doordat vrije boeren noodgedwongen hun grond goedkoop 

van de hand moesten doen, wegtrokken en pachter of lijfeigene werden.215 Dit maakte echter 

geen einde aan het probleem van de overexploitatie.

In het kustgebied ten noorden van de limes, van de Oude Rijn tot in het het huidige Noord-

Holland, bestond een vergelijkbare druk op de landbouwgronden. Zoals gezegd had het gebied 

vanaf de tweede helft van de de 2e eeuw een vergelijkbare economische band met het Romeinse 

rijk als de inheemse bewoners ten zuiden van de limes, al leidde dit niet tot zichtbare verande-

ringen in de nederzettingsstructuur of een overname van bijvoorbeeld Romeinse fokmetho-

den.216

Het andere aspect van de malaise was de toenemende druk op de limes door overrijnse 

groepen. Migraties van groepen die in conflict met hun stam waren geraakt en raids door 

groepjes aristocratische krijger-volgelingen kwamen voortdurend voor, maar nieuw bij de Ger-

maanse invallen na 250 was de hoge frequentie en de schaal ervan. In plaats van het vergaren 

van roem door bij een kortstondige inval kostbaarheden, vee en gevangenen te roven lijkt in de 

Volksverhuizingstijd het verkrijgen van nieuwe landbouwgronden een belangrijke reden te zijn 

voor de invallen. Bevolkingsgroei, landschaarste en intertribale conflicten zullen de grootste 

push-factoren zijn geweest en de verwachtingen over de kansen binnen het Romeinse rijk de 

grootste pull-factor.217 

De situatie langs de Nederrijnse limes (fig. 3.3).

Verschillende stammen langs de Beneden-Rijn, geschaard onder de nieuwe collectieve be-

naming Franci, hielden meerdere malen plundertochten binnen de rijksgrenzen. De invallen 

bereikten een voorlopig hoogtepunt in 259/260 na Chr., toen behalve de Franken ook andere 

groepen ten noorden van de limes gebruik maakten van de door interne strubbelingen verdeel-

de Romeinse militaire kracht en ongehinderd langdurende invallen pleegden. Na een opstand 

vormde Postumus op basis van de bestaande structuren een eigen zogenaamd Imperium Gal-

liarum met Keulen als hoofdstad en dat zowel Gallië, Spanje als Engeland omvatte. Na de moord 

op Posthumus in 269 wisten een drietal elkaar snel opvolgende Gallische keizers het tot 274 uit 

te houden. 

214	 	Door	latere	vervening	van	de	centrale	veenkoepel	tussen	de	Oude	Rijn	en	de	Maas	is	niets	bekend	over	eventuele	Romeinse	bewoning	in	dit	

gebied.	Vondstmeldingen	van	Romeins	materiaal	zijn	echter	in	het	geheel	uitgebleven.
215	 	De	Jonge	2006a,	152-153.
216	 	Meffert	(1998,	106)	acht	het	juist	onwaarschijnlijk	dat	Noord-Holland	deelnam	aan	het	Romeinse	marktsysteem,	vanwege	het	ontbreken	

van	ingrijpende	veranderingen	zoals	het	concentreren	van	de	bewoning,	aanwijzingen	voor	een	surplusproduktie	of	het	overnemen	van	

Romeinse	fokmethoden.	Het	is	echter	de	vraag	of	dergelijke	veranderingen	nodig	waren	om	in	te	spelen	op	de	Romeinse	behoefte	aan	voed-

sel.	
217	 	Gerrets	2010,	160-163.
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Over de gebeurtenissen rond het westelijke deel van de Rijnlimes in deze periode is vanuit 

historische bronnen vrijwel niets bekend. Doorgaans wordt slechts in algemene bewordingen 

over het (tijdelijk) herstel van het Romeinse gezag langs ‘de Rijn’, ‘de Oceaan’ of ‘in Gallië’ ge-

sproken.218 Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de forten tussen de afsplitsing van de Waal en 

de kust op zijn laatst na de opheffing van het Gallische Rijk en een nieuwe inval van de Franken 

rond 275 verlaten zijn.219 In de hierop volgende decennia trachtte men met wisselend succes 

de barbaarse invallen tegen te gaan. Naast troepen aan de grens werken de Romeinen nu ook 

met mobiele eenheden die doorgebroken tegenstanders in het achterland konden onderschep-

pen. Deze diepteverdediging moest de zwakte van het limessysteem ondervangen. Vanaf 297 

brak onder Maximianus en onderkeizer Constantius Chlorus een meer stabielere periode aan. 

Volgens een reeks lofredes waren de Franken verdreven uit Batavia en het Scheldegebied en 

werden zij onder hernieuwde voorwaarden op braakliggende terreinen in het noorden van Gal-

lië te werk gesteld. In combinatie met deze operatie werd het door usurpatoren overgenomen 

Britannia – waarmee de Franken samenwerkten – weer onderworpen aan de keizerlijke macht, 

de kustgebieden schoongeveegd van piraten en de forten langs de gehele Rijngrens hersteld.220 

Onder Constantijn I (306-337) zouden de volkeren aan de Rijn en de westelijke oceaan volledig 

zijn onderworpen. De meest duidelijke aanwijzing in de bronnen over de Rijnlimes in de tweede 

helft van de 4e eeuw is allereerst te vinden in 358-359, toen onder leiding van de toekomstige 

keizer Julianius de grens werd hersteld en een graantransport van 600 schepen [sic] uit Britan-

nia de Rijn opvoer. Onder Valentinianus I (364-375) werd om en nabij het jaar 370 gebouwd aan 

forten langs ‘de gehele Rijn’. Een laatste bericht dat van belang kan zijn is dat Stilicho, bevel-

hebber onder keizer Honorius, in 395 een inspectiereis hield langs de Rijn.221 

Willems is eerder uitgebreid ingegaan op de historische en archeologische aanwijzingen 

voor de opbouw van de laat-Romeinse limes in de 4e eeuw.222 De Rijnlimes werd hersteld, alleen 

met een opzet die was aangepast aan de regionale omstandigheden. Deze was gericht op het 

(bij gelegenheid) in stand houden van de lange afstandsroutes over de grote rivieren door het 

inrichten van enkele goed verdedigbare steunpunten. Het beveiligen van achterliggende gebie-

den had geen prioriteit, zeker niet wanneer deze nauwelijks bewoond werden. 

De enige plaats in het kustgebied waar ondubbelzinnig laat-Romeinse bewoningsactiviteit 

is aangetoond is het castellum van Valkenburg [57]. Dateringen van houten constructieonder-

delen uit één van de horrea uit periode 7 vallen in 316±10 en 365±40. Houten funderingspalen 

onder de zuidmuur van de principia leverden dendrochronologische dateringen op in de late 

3e en 4e eeuw.223 Naast het hoofdgebouw en een drietal graanopslagplaatsen mag verwacht 

worden dat in periode 7 ook de stenen ommuring en de grachten nog in gebruik waren. Uit alle 

opgravingscampagnes is maar een handjevol laat-Romeinse aardewerkscherven bekend. Dit is 

voor een groot deel te wijten aan het feit dat men pas vanaf 1962 systematisch vondsten uit de 

verstoorde bovengrond verzamelde. Opvallend genoeg ontbreken munten uit de betreffende 

periode, hetgeen voor een groot deel te wijten zal zijn aan het nog niet gebruiken van een me-

taaldetector. Op grond van de dendrochronologische dateringen is een verband mogelijk met 

218	 	Zie	hiervoor	diverse	aangehaalde	bronnen	in	De	Boone	1954,	o.m.	47,	49	en	56.
219	 	Willems	1984,	273;	Bechert/Willems	1997	(1995),	26-27.
220	 	Zie	hiervoor	bijvoorbeeld	De	Boone	1954,	55-58,	64-65;	Hiddink	1999,	188.
221	 	Zie	hiervoor	de	bronnen	aangehaald	in	De	Boone	1954,	75-78,	89-91,	106,	116.
222	 	Willems	1984,	282-297.
223	 	Groenman-van	Waateringe/Van	Beek	1988,	32-34.	De	laatste	dateerbare	jaarringen	van	de	palen	onder	de	zuidmuur	van	de	principia zijn	264,	

265,	346	en	354	na	Chr.
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bouwactiviteiten aan de limes onder alle hierboven uit de bronnen aangehaalde herstelfasen, 

speciaal onder Constantinus I en Valentinianus I.224 Zoals eerder is betoogd door Groenman-van 

Waateringe & Van Beek, wijzen de gevonden horrea en de vermelding ten tijde van Julianus op 

het belang van Valkenburg als opslagplaats voor uit Engeland geïmporteerd graan, dat behalve 

voor de eigen troepen ook van belang kon zijn bij het voorkomen van onrust onder de lokale be-

volking.225 De belangen van deze laatste groep zullen, uitgaande van de bewoningsschaarste in 

het kustgebied, vooral verder stroomopwaarts in het centrale rivierengebied van enig gewicht 

224	 	Willems	1984,	291-293;	Hiddink	1999,	188	en	verwijzingen	aldaar.
225	 	Groenman-van	Waateringe/Van	Beek	1988,	57.	
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legenda van de landschapseenheden zie fig. 2.1.
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zijn geweest. Op basis van de spreiding van de dendrochonologische dateringen en het gegeven 

dat het reparaties betreft en geen systematische herbouw, gaan Groenman-van Waateringe & 

Van Beek uit van een langduriger en meer permanente bezetting van het fort. De beperkte hoe-

veelheid vondsten lijkt er wel op te wijzen dat het een relatief kleine groep betrof.226 

Het oordeel over de betekenis van Lugdunum, beter bekend als de Brittenburg [65], blijft 

door het enigmatische karakter van de beschikbare gegevens problematisch. Bloemers & De 

Weerd kwamen in verweer tegen de heersende mening dat de in 1520 op het strand vrijgespoel-

de steenbouw een laat-Romeins fort annex vlootstation was, dat eveneens fungeerde als een 

versterkt graandepot. Naar hun mening heeft men eerder te doen met een ommuurde stedelij-

ke nederzetting van rond 200 na Chr. Zoals Willems terecht opmerkte, is hun tegenargument dat 

laat-Romeins vondstmateriaal ontbreekt niet geheel steekhoudend, aangezien hetzelfde geldt 

voor de directe omgeving van Valkenburg. Daarnaast past de Brittenburg binnen het beeld dat 

bestaat van laat-Romeinse verdedigingswerken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit vergelijkbare con-

structies in Krefeld Gellep en Monheim-Haus Bürgel. Misschien stamt het fort uit de dagen van 

Valentinianus I, die volgens zijn tijdgenoot Ammianus Marcellinus langs de Rijn tot aan de zee 

omstreeks het jaar 370 forten bouwde en herstelde.227 Dit sluit de aanwezigheid van een klein 

proto-urbaan centrum in de 1e-3e eeuw niet uit.228

Het vermoeden bestaat, dat naast Lugdunum ook meer zuidelijk langs de Noordzeekust op 

strategische punten aan de grotere riviermondingen forten hebben gelegen, al zijn de aanwij-

zingen door kusterosie erg schaars. De plaatsen die in aanmerking komen zijn allereerst Oost-

voorne, waar in de 18e eeuw fundamenten zijn gezien [136]. Verder naar het zuidwesten, voor de 

kust van Goedereede op een plaats die bekend staat als ‘De Oude Wereld’, zijn in 1618 eveneens 

Romeinse resten waargenomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een castellum 

[138].229 Dat dit ook in de laat-Romeinse periode een militaire functie vervulde lijkt door de 

wat verloren ligging tussen hoofdroutes van Maas en Schelde onwaarschijnlijk; behalve twee 

laat-romeinse munten uit de wijdere omgeving [137 en 139], zijn goed dateerbare vondsten van 

deze locatie niet bekend. Op basis van een kleine hoeveelheid muntvondsten denkt men tevens 

aan Westerschouwen en Domburg in het mondingsgebied van de Schelde als locatie voor laat-

Romeinse versterkingen.230 De aanwezigheid van munten alleen zegt echter niet genoeg. Deze 

problematische vondstcategorie (waarover hieronder meer) geeft strikt genomen enkel een 

terminus post quem en kan gerelateerd zijn aan een slechts tijdelijk verblijf door militairen of 

handelaren.231 Daardoor is ook het bestaan van een laat-Romeinse bewoningsfase van het cas-

tellum Zwammerdam-Hooge Burch [2] aan de Rijnlimes, die alleen op een reeks muntvondsten 

is gebaseerd, onzeker geworden.232

226	 	Voor	de	4e	eeuw	betreft	het	twee	randscherven	van	een	kom,	type	Chenet	320	uit	de	campagne	van	1962	en	een	randscherf	van	een	type	

Chenet	308	en	een	drietal	ruwwandige	scherven	in	1975.	De	campagne	van	1980	leverde	slechts	één	scherf	op	uit	de	tweede	helft	van	de	3e	

eeuw	(type	Gose	479).	Zie	Groenman-van	Waateringe/Van	Beek	1988,	56.
227	 	Willems	1984,	293	en	295;	1989,	40;	Reichmann	1987,	512-514;	De	Boone	1954,	106.	
228	 	Volgens	Buijtendorp	(2003)	is	er	ter	plaatse	behalve	een	kampdorp	(vicus)	een	klein	proto-urbaan	centrum	te	verwachten	van	de	Cananefa-

ten,	die	na	de	Batavenopstand	van	69-70	na	Chr.	ophield	te	bestaan.	
229	 	Trimpe	Burger	1979.
230	 	Willems	1984,	295	en	verwijzingen	aldaar;	Boersma	1967.
231	 	Bogaers	1967,	107	noot	37;	Van	Es	1981,	125-128;	Henderikx	1986,	480;	1987,	43.
232	 	Veel	auteurs	plaatsen	deze	muntvondsten	in	Alphen	aan	de	Rijn	zelf	(op	basis	van	de	vermelding	door	Reuvens/Leemans/Janssen	1845,	2),	

maar	volgens	de	oorspronkelijke	bron	(Plemper	1714,	108-111)	zijn	de	munten	afkomstig	van	het	castellumterrein	van	Zwammerdam	(dat	

valt	onder	de	gemeente	Alphen	aan	den	Rijn).	Zie	Kok	1999a,	74.
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In het algemeen is men van mening dat bovengenoemde veronderstelde forten langs de 

zuidelijke Noordzeekust voor kortere of langere tijd onderdeel uitmaakten van de litus Saxo-

nicum. Dit is een groep van versterkingen aan beide kanten van de zuidelijke Noordzee die 

voor het eerst wordt genoemd in de Notitia dignitatum, een Romeinse militaire inventarislijst 

dateerbaar rond 400. Men gaat ervan uit dat de aanzet van de bouw van deze forten in de late 

3e eeuw lag, toen sprake was van een toename van aanvallen door piraten.233 Deze werden door-

gaans bestempeld als Franken, maar vanaf de tweede helft van de 4e eeuw spreekt men vrijwel 

uitsluitend nog over Saksische piraten.234 Dit verklaart naar alle waarschijnlijkheid de benaming 

‘Saksische kust’ in de Notitia dignitatum. Door sommigen wordt een positieve draai gegeven 

aan de aanwezigheid van het verdedingsstelsel; men beschouwt de forten – waar militaire 

binnenbebouwing ontbreekt – als versterkte handels- of redistributieposten van een actief 

handelsnetwerk met het Europese vasteland.235 

Het definitieve einde van de verdediging van de Rijnlimes door het Romeinse gezag is bij 

gebrek aan concrete gegevens niet nader te plaatsen dan ergens in de eerste decennia van de 

5e eeuw. De periode rond 400 wordt wel als het begin van het einde gezien, omdat toen vele 

grenstroepen uit Gallië werden teruggetrokken naar Italië om te strijden tegen de Visigoten. 

Nadat een grote reeks overrijnse stammen in 406/407 bij Mainz waren doorgebroken, zijn de 

tegenkeizers Constantinus III (407-411) en Jovinus (411-413) de laatsten die probeerden met 

behulp van diverse Frankische groepen een centraal geleide verdediging voor Noord-Gallië 

te organiseren. Dit alles was tevergeefs. Omstreeks 410/411 hebben volgens de Byzantijnse 

geschiedschrijver Zosimus “de barbaren van over de Rijn … de bewoners van het Britse eiland en 

enige volkeren in Gallië genoodzaakt zich los te maken van het Romeins gezag en zelfstandig 

hun gang te gaan zonder meer te gehoorzamen aan de Romeinse wetten.” 236

De bewoningsomvang buiten de limescastella tot het begin van de 5e eeuw (fig. 3.3)

Tot zover is de aandacht gericht geweest op enkele vindplaatsen van de limes, simpelweg om-

dat hier de enige concrete archeologische bewoningsresten uit de laat-Romeinse periode zijn 

aangetroffen in de vorm van gebouwen en aardewerk. Buiten deze vindplaatsen is de enige aan-

wijzing voor bewoning in het onderzoeksgebied een pot uit Forum Hadriani [97] en een kleine 

groep metaalvondsten, die voor het grootste deel bestaat uit 4e-eeuwse bronzen munten – een 

enkele fibula en solidus daargelaten [154, 40, 89 en 107]. In hoeverre zijn deze vondsten nu een 

indicatie voor bewoningscontinuïteit?

De muntvondsten bestaan op de schatvondst uit de Haarlemmermeer [28] na, uit los 

gevonden exemplaren die, voor zover bekend, als ‘verliesvondsten’ binnen en buiten nederzet-

tingsterreinen zijn te beschouwen (bijlage 3). Misschien geldt dit niet voor de twee solidi uit 

het onderzoekgebied [89 en 107]; deze vondsten, bestaande uit één munt en een munt gevat 

in een gouden hanger, zullen door hun waarde niet zomaar verloren zijn, zoals Aarts heeft ge-

steld, maar eerder als schat of votiefgave zijn verborgen. Deze geldstukken kunnen in verband 

worden gebracht met het ceremoniële gebruik van gouden en zilveren munten, bijvoorbeeld 

als soldij voor soldaten of als geschenk aan lokale Germaanse leiders, in ruil voor de levering 

van hulptroepen of politieke steun.237 De overige laat-Romeinse munten uit de vindplaatsen-

233	 	Bechert/Willems	1997	(1995),	104	en	106-107.
234	 	Zie	de	aangehaalde	bronnen	in	De	Boone	1954,	51-53,	78,	101-102,	116-120	en	122.
235	 	Pryor	2004.
236	 	Hiddink	1999,	189;	De	Boone	1954,	122-129	(zie	aldaar	ook	het	citaat	van	Zosimus).
237	 	Aarts	2000,	70;	Hiddink	1999,	210-212.
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catalogus bestaan uit bronsgeld. De dominantie van grote hoeveelheden bronzen kleingeld 

binnen het Romeinse geldverkeer is vanaf de 3e eeuw een meer algemeen verschijnsel. Aarts 

constateerde voor het Nederlandse rivierengebied (inclusief de kustzone) dat in de 3e eeuw het 

rurale gebied nog deelnam aan de geldeconomie, omdat daar naar verhouding meer gouden 

munten zijn teruggevonden. Vindplaatsen met grotere hoeveelheden (brons)geld uit de 4e eeuw 

beperkten zich tot het enige urbane centrum in het gebied, namelijk Nijmegen en omstreken. 

Gouden munten circuleerden in deze periode op het platteland in een ceremoniële of rituele 

context en het bronsgeld werd op verschillende andere wijzen gebruikt; voor transacties in de 

stad, voor rituele handelingen of simpelweg als schroot.238 

Een idee over een verschil in economische activiteit in het onderzoeksgebied in de laat-

Romeinse periode, geeft het aantal munten dat gemiddeld per jaar aan drie politiek-militair 

afgebakende tijdvakken kan worden toegewezen.239 Voor het tijdvak 260-284 (Gallische Rijk en 

kort hierna) is dit 1,2 munt per jaar. Hierna volgt tussen 285-306 (Tetrarchie) een dieptepunt met 

0,2 munt per jaar. Hierna is een lichte opleving waarneembaar, met 0,5 munt per jaar voor het 

tijdvak 307-363 (Constantijnen) en 0,4 munt tussen 364-400 (Valentinianus I tot en met Honorius). 

Hieruit blijkt inderdaad dat in de 4e eeuw de deelname aan de geldeconomie is teruggelopen, 

met een dieptepunt rond het jaar 300. Of dit percentage ook een indicatie geeft over de afname 

in bevolking is niet zeker; het gaat immers over het gebruik van geld. 

Problematisch bij de interpretatie van het laat-Romeinse Romeins (brons)geld is het oppot-

ten en ‘versterf’ van munten, die een vertekend beeld geven van de bewoningsverspreiding in 

deze periode. Enerzijds gebeurde dit door geld pas te gebruiken in een latere periode – als bij-

voorbeeld sieraad of door het om te smelten – terwijl anderzijds sprake moet zijn geweest van 

verlies at random buiten de nederzettingscontext. Hieronder wordt op beide zaken ingegaan. 

Dat in West-Europa nog tot in de Merovingische periode Romeinse munten circuleerden is 

duidelijk geworden door bijvoorbeeld de bestudering van de herkomst van de motieven op de 

eerste Angelsaksische gouden en daarvan afgeleide zilveren munten, de thrymsas en sceattas. 

Deze gaan terug op 3e of 4e eeuwse munten.240 Romeinse munten worden ook met enige regel-

maat aangetroffen in 5e- tot 7e-eeuwse graven in de vorm van sieraden, talisman, geld voor de 

reis naar het hiernamaals, of als gewicht voor gebruik met een gelijkarmige weegschaal.241 Het 

lange gebruik kan eveneens blijken uit de opgravingen op de terp Wijnaldum-Tjitsma. Hier blijkt 

namelijk dat circa 60 % van de negentien in stratigrafische context gevonden Romeinse munten 

een muntdatering heeft die zo’n 150 tot wel meer dan 500 jaar ouder is dan de periode van 

depositie.242 Bij bovengenoemde voorbeelden van het in circulatie blijven van Romeinse munten 

gaat het echter om incidentele gevallen. Als inspiratiebron voor Merovingische muntslag is de 

overlevering van een paar oude munten genoeg. Grafvondsten kunnen bestaan uit oude mun-

ten die zijn gevonden bij het bewerken van de akker, het afstruinen van voormalige Romeinse 

238	 	Aarts	2000,	73-74.	Ook	het	voorkomen	van	bronzen	‘barbaarse	imitaties’	uit	de	late	3e	eeuw	wijst	op	een	nog	functionerende	geldeconomie.	

Het	belang	van	Nijmegen	en	omstreken	in	de	4e	eeuw	kan	nog	worden	geïllustreerd	met	de	vondst	van	halffabrikaten	ter	grootte	van	een	

late	aes	IV	in	de	Betuwe	(Pol/Van	der	Veen	2008,	315,	noot	5).
239	 	Berekend	door	het	aantal	munten	dat	binnen	de	vier	tijdvakken	valt	te	delen	door	de	duur	van	de	periode.	Munten	die	binnen	twee	peri-

oden	vallen	zijn	dubbel	geteld.	De	muntschat	van	Haarlemmermeer-Huigsloot,	met	circa	13.000	munten,	en	de	gouden	munthanger	van	

Monster-Ter	Heijde	zijn	niet	meegerekend.
240	 	Boeles	1951,	367-368;	Grierson/Blackburn	1991	(1986),	162-163,	174	(tabel	12).
241	 	Moorhead	2006;	Scull	1990.	In	één	van	urnen	van	het	grafveld	van	Solleveld	zaten	twee	volledig	afgesleten	bronzen	munten,	zie	Braat	1956,	

87	(No.	8).
242	 	Van	der	Vin	1999,	186-187.
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woonplaatsen of het ontdekken van een schatvondst. Een deel van de munten uit Wijnaldum 

kan door opspit in jongere lagen terecht zijn gekomen. Jammer genoeg is van de laat-Romeinse 

munten uit het onderzoeksgebied de precieze vondstcontext niet bekend, met uitzondering 

van Den Haag-Frankenslag e.o. en Rijswijk-De Bult [80 en 100]. Meestal betreft het echter losse 

vondsten waarvan het soms de vraag is in hoeverre ze zijn aangetroffen in van elders aange-

voerde grond [bijvoorbeeld 1 en 151]. 

Aanwijzingen voor een blijvend gebruik in het Hollandse kustgebied na 410 van laat-Romein-

se bronzen munten als kleingeld ontbreken. De enkele bronzen munten die door Frankische 

koningen zijn geslagen, zoals die van Clovis’ zonen Childebert I (511-558) en Thierry van Metz 

(511-534), zijn hier onbekend.243 Vanaf het einde van de 6e eeuw verschenen zelfs alleen nog 

maar gouden munten. Een exoot in de vorm van een koperen nummus van de Vandaalse koning 

Gelimer (530-540), gevonden op Zanderij Westerbaan te Katwijk [58], is de enige bekende munt 

uit de regio.244 Samen met een pseudo-imperiale tremissis uit de tweede helft van de 6e eeuw 

uit dezelfde Zanderij en Noordwijk-Vinkeveld zijn dit de vroegst bekende vroeg-middeleeuwse 

munten uit het onderzoeksgebied [58, 40]. Wel moet rekening gehouden worden met het 

nog langere tijd benutten van laat-Romeins bronsgeld om de intrinsieke waarde, oftewel als 

schroot. Een indicatie dat het kleingeld een waarde had als grondstof voor metaalbewerking 

geven de opgravingen van Wijnaldum-Tjitsma en Gennep.245 Deze functie wordt naar mijn me-

ning ook geïllustreerd door de in 1920 bij het ploegen ontdekte laat-Romeinse ‘schatvondst’ uit 

Haarlemmermeer-Huigsloot [28], die op basis van de jongste munten ná 395 verborgen of ver-

loren moet zijn, wellicht pas in de loop van de 5e eeuw (of nog later). Deze gesloten vondst – be-

staande uit circa 13.000 bronzen muntjes die oorspronkelijk in een kist zijn vervoerd – is eerder 

alleen vanuit een monetair-economisch standpunt bekeken. De schat zou verloren zijn gegaan 

bij een poging om bij een zeereis vanuit Britannia de Romeinse belastinginspectie bij de Kat-

wijkse Rijnmonding te ontduiken, door via de noordelijker gelegen monding van het Oer-IJ naar 

de Oude Rijn te varen.246 De aanwezigheid van onder meer slijpstenen en restjes metaal wijzen 

eerder in de richting van het gebruik van het bronsgeld als schroot. Bovendien zal het – gezien 

de huidige kennis van de paleogeografische situatie – eerder zijn gegaan om een schroothande-

laar die via de kleinere waterwegen in het veengebied op weg was in noordelijke richting. Het 

geld zou afkomstig kunnen zijn uit één van de verlaten castella langs de Oude Rijn.247

Een fundamenteler probleem is daarentegen de vertekening in het verspreidingsbeeld door 

het verlies van munten buiten de nederzetting, in het bijzonder kleingeld. Aangezien we een 

beeld willen verkrijgen van de bewoning – liefst aan de hand van nederzettingen – is het weinig 

zinvol om geld mee te tellen dat her en der buitenshuis is verloren. Dat kleingeld gevoelig is 

voor verlies mag wel blijken uit studies van de Nederlandse Bank ten tijde van de invoering van 

de euro, waarbij men ervan uitging dat van de ooit in omloop gebrachte guldenmunten slechts 

de helft zou worden ingeleverd. Speciaal de kleine denominaties zijn massaal zoekgeraakt.248 

243	 	Grierson/Blackburn	1991	(1986),	116.
244	 	Pol/Van	der	Veen	2008,	315.
245	 	Voor	Wijnaldum	zie	Van	der	Vin	1999,	187.	Voor	Gennep	zie	Heidinga/Offenberg	1992,	115-116.
246	 	Zadoks-Josephus	1966;	Evers	1966;	Van	der	Vin	1993;	Streefkerk	1995.	De	emissie	van	de	‘sluitmunt’	uit	deze	schatvondst	is	te	dateren	in	de	

periode	395-402	na	Chr.
247	 	Vergelijk	bijvoorbeeld	de	vondst	van	grote	hoeveelheden	weggegooid	laat-Romeins	bronsgeld	in	het	Engelse	kustfort	van	Richborough	

(Moorhead	2006,	105).
248	 	Toespraak	A.H.E.M.	Wellink,	president	van	de	Nederlandse	Bank,	op	8-11-2000	bij	de	diesviering	van	de	Universiteit	Rotterdam,	

zie	http://persbericht.nl/inp/2000/11/08/E036.htm
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De muntvondsten in het kaartbeeld van de laat-Romeinse tijd geven dus niet alleen een idee 

van de woonplaatsen, maar ook van het grotere activiteitengebied en de reisroutes (dubieuze 

vindplaatsen daargelaten). Bovendien is het een beeld van een samenleving waarin kleingeld 

nog een (beperkte) economische rol speelt, hetgeen niet vergelijkbaar is met de Merovingische 

en Karolingische periode.

Vanwege bovenstaande kanttekeningen is grote voorzichtigheid geboden wanneer we 

de laat-Romeinse munten willen gebruiken om een idee te krijgen van de bewoningsomvang. 

Zeker zolang overige vondsten die in de laat-Romeinse periode geplaatst kunnen worden, 

zoals aardewerk en sieraden, goeddeels ontbreken, is scepsis bij de interpretatie op zijn plaats. 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn slechts enkele andersoortige vondsten bekend met 

een (mogelijk) laat-Romeinse datering: een toiletgarnituur en een tutulus-fibula uit Noordwijk 

[32 en 40], een handgemaakte pot uit Voorburg-Arentsburg (Forum Hadriani) [97] en een 

drie knoppenfibula uit Mijnsheerenland [154]. Wanneer alle vindplaatsen van bronsgeld niet 

worden meegerekend loopt het aantal laat-Romeinse vindplaatsen met 80 % terug (35 van de 

44). Er zijn echter ook enkele vindplaatsen waarvan de vondst van twee of meer laat-Romeinse 

munten de aanwezigheid van een woonplaats (in de directe omgeving) aannemelijk maakt 

(Zwammerdam [2], Katwijk-Zanderij Westerbaan [58] en Forum Hadriani [97]). Daarnaast zal in 

theorie een deel van de losse muntvondsten wel degelijk zijn verloren binnen een nederzetting. 

Voor het gemak zal ervan worden uitgegaan dat circa de helft van de vondsten van kleingeld 

wijst op de aanwezigheid van een nederzetting, waarmee het reëele aantal laat-Romeinse 

vindplaatsen wordt gesteld op 28 in plaats van 44 (een inkrimping met 47 %). Al met al blijft het 

totaalbeeld van de bewoning op basis van de archeologica erg mager. 

Naamkundige gegevens

Indicaties voor bewoning komen tevens uit naamkundige hoek. Gysseling en Blok hebben 

gewezen op een reeks waternamen van veenstroompjes en kreken die kunnen teruggaan tot in 

de Romeinse tijd of late prehistorie (fig. 3.4). Hun overlevering wijst op het voortlevende lokale 

belang van deze riviertjes als voedselleverancier en als contactroute met de buitenwereld.249 

Een zestal nederzettingsnamen is op etymologische gronden uit dezelfde periode afkomstig en 

deze namen zijn grotendeels – wellicht allemaal – van waternamen afgeleid. Dit zijn Albanianis/

Alfna (Alphen aan den Rijn), Leithon (Leiden/Leiderdorp), Fore (Veur), Losdun (Loosduinen) en 

Lis (Lisse).250 Het meest problematisch in dit rijtje is de verklaring van de twee laatstgenoemde 

plaatsnamen. Het voorvoegsel los- in Losdun is het beste te verklaren in de betekenis van een 

‘waterlozing’, een stroompje in de duinen.251 Een eenduidige verklaring voor de naam Lis is nog 

moeilijker te geven. De naam Lis, alsook de ermee geassocieerde plaatsnamen Lux en Liusna 

uit de vroeg-middeleeuwse goederenlijst van de Utrechtse Sint-Maartenskerk wijzen mogelijk 

249	 	Gysseling	1959;	Blok	1959a;	1965a;	1967;	Henderikx	1986	of	1987,	appendix	IV	(naamgroep	A	en	B).
250	 	Henderikx	1986	of	1987,	appendix	IV	(naamgroep	A	en	B)	en	verwijzingen	aldaar.	Zie	ook	bijlage	4	van	dit	proefschrift.	De	waternaam	Fore 

is	waarschijnlijk	de	oorspronkelijke	naam	van	de	Vliet,	die	gelegen	is	langs	de	meest	oostelijke	strandwal	en	de	opvolger	van	de	Romeinse	

gracht	van	Corbulo	uit	het	midden	van	de	1e	eeuw	na	Chr.	De	waternaam	is	terug	te	vinden	in	de	langs	de	Fore	gelegen	plaatsen	Voorburg,	

Veur	en	Voorschoten	(Gysseling	1959,	10;	Blok	1971).	De	etymologie	van	Fore	is	vooralsnog	niet	vastgesteld;	het	zou	met	het	werkwoord	

varen	kunnen	samenhangen	(Blok	1971,	16).	Zelf	vraag	ik	mij	af	in	hoeverre	de	waternaam	kan	zijn	afgeleid	van	een	belangrijk	reisdoel,	

namelijk	Forum Hadriani,	de	Romeinse	districtshoofdstad	van	de	Cananefaten.	
251	 	Contra	Schönfeld	1955,	159,	die	meent	dat	loos	alleen	de	betekenis	van	waterloop	kan	hebben	als	achtervoegsel.	Overigens	heeft	het	lid	

-dun	niets	te	maken	met	het	waternamensuffix	-ano-,	omdat	de	naam	ongetwijfeld	is	beïnvloed	door	het	woord	duin	(Gysseling	1959,	5).
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allemaal in de richting van een waternaam.252 De Lisserbeek, een van oorsprong natuurlijke 

waterloop die vanaf de strandwal in oostelijke richting afwaterde naar het veengebied, komt 

hiervoor het meest in aanmerking.253 Hoe voornoemde namen ook te verklaren zijn, duidelijk is 

dat de verspreiding van deze groep archaïsche namen laat zien dat bewoningscontinuïteit niet 

uitsluitend te verwachten is langs de grote rivieren zelf, maar ook verder landinwaarts. 

252	 	Van	der	Geest	1991.	Volgens	Lauran	Toorians	zou	de	naam	Lis	–	eerste	vermelding	1182	–	verklaard	kunnen	worden	uit	het	Gallische	liscos	

‘langzaam,	traag,	lui’	en	wijzen	op	een	waternaam	van	‘de	langzaam	stromende’.	Deze	vorm	(in	het	Keltisch	te	reconstrueren	als	*lisko-)	

kan	in	theorie	geleid	hebben	tot	Lux	als	een	dialectische	nevenvorm	(na	metathesis).	Een	intrigerend	alternatief	is	een	verklaring	van	

Lis uit	het	Keltische	*lïss,	met	de	betekenis	van	‘a	court	or	chief	house	in	a	district’	(schriftelijke	mededeling	Toorians,	14-08-2008).	Liusna	

als	waternaam	wordt	verklaard	uit	de	betekenis	ljós ‘licht,	glans’(Künzel/Blok/Verhoeff	1988).	Toorians	wijst	erop	dat	het	misschien	een	

vroeg-middeleeuwse,	Germaanse	naam	was,	die	het	meervoud	van	‘schuilplaats,	hut’	of	‘graf(heuvel)’	betekende	(schriftelijke	mededeling	

Toorians,	14-08-2008).
253	 	Vgl.	Henderikx	1986,	537	of	1987,	107	voor	een	soortgelijke	situatie	te	Hillegom,	waar	Fennepa/Vennapan de	oorspronkelijke	naam	van	de	

Hillegommerbeek	en	de	nederzetting	kan	zijn	geweest.
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Het voortbestaan van deze toponiemen verdient enige nuancering. Strikt genomen wijzen 

zij niet op de continue aanwezigheid van bewoning op de locatie van deze plaatsen zelf, maar 

op voldoende gebruik van het gebied door mensen uit de (directe) omgeving of regio. Een 

verdergaande stap is, om juist door het ontbreken van voldoende archeologische aanwijzingen 

voor bewoningscontinuïteit een deel van deze voormiddeleeuwse namen als zogenaamde 

‘migratienamen’ te beschouwen. De archaïsche toponiemen zouden dan in een jongere periode 

zijn geïntroduceerd door migranten die van buiten de regio afkomstig waren. Voor de benaming 

van belangrijke structurende elementen als waterlopen gebruikte men daarbij een voor hen 

gangbare, oude naam. 254 De kans op het gebruik van een migratienaam lijkt mij het kleinst 

voor de veenstroompjes die direct uitmonden in de grote rivieren. Door de ligging direct aan 

de belangrijke doorgaande waterwegen zal hun naamsoverlevering in stand gebleven kunnen 

zijn. De mogelijkheid voor het gebruik van migratienamen zou dan eerder te verwachten zijn bij 

de meer landinwaarts gelegen gebieden, verder van de grote waterwegen af. Veel van de oude 

namen hebben echter geen directe parallellen in andere Nederlandse gebieden en lijken toch 

eerder te wijzen op lokale of regionale continuïteit.255 

De mate van bewoningscontinuïteit

Wat valt er, op basis van de archeologische en naamkundige informatie, nu te zeggen over de 

mate van continue bewoning in het Zuid-Hollandse kustgebied? Het ligt eraan wat men onder 

continuïteit (of discontinuïteit) verstaat. Doorgaans wordt bij een beschrijving van de gebeurte-

nissen in de periode van de volksverhuizingen gesproken over gebieden die in vergelijking met 

de Romeinse tijd voor een deel ‘dun bevolkt’ raakten, of te maken kregen met een ‘dramatische 

achteruitgang’ of waarvan de bewoning afbreekt en ‘inschrompelt tot beneden de grens van 

het archeologisch waarneembare.’256 Het gaat dus niet om een totale ontvolking, aangezien er 

nog spaarzame archeologische en naamkundige aanwijzingen voorhanden zijn. Bij de bevol-

kingsafname kan sprake zijn van het geheel verlaten van een deel van de nederzettingsterrito-

ria en het blijven voorbestaan van een handvol nederzettingen, wellicht in afgeslankte vorm. 

Vast staat dat de bewoningscontinuïteit in het Zuid-Hollandse kustgebied in vergelijking 

met het centrale rivierengebied een stuk minder groot is. Daaraan heeft het archeologisch on-

derzoek van de laatste decennia weinig kunnen veranderen. Zowel archeologische vondsten uit 

de laat-Romeinse tijd (voornamelijk bestaande uit losse vondsten) als overgeleverde Romeinse 

en jong-prehistorische toponiemen zijn in het rivierengebied in grotere getale voorhanden.257 

Het is onmogelijk om de achteruitgang in bewoning te vangen in exacte getallen, aangezien de 

gegevens – zowel de archeologische als toponymische – aan veel post-depositionele factoren 

hebben blootgestaan. Toch zal getracht worden een idee te geven van de trend, door uit te gaan 

van de gedachte dat de gegevens een ‘gemiddeld’ beeld weerspiegelen. Zo is met behulp van de 

toponiemen, verzameld door Henderikx, een indruk te krijgen van het verschil in continuïteit 

tussen de kust en het westelijk rivierkleigebied. Op basis hiervan maken in de kustzone de 

254	 	Theuws	1988,	164-165	en	171-172.	Taayke	(1996-1997,	198)	geeft	een	aardig	voorbeeld	van	naammigratie	door	te	wijzen	op	de	aanwezigheid	

van	een	jong-prehistorische	naam	in	een	pas	in	de	Vroege	Middeleeuwen	gevormd	kweldergebied.
255	 	Misschien	dat	het	voorkomen	van	het	stroompje	de	Wilken	bij	Voorhout	en	de	Wilk	bij	Hazerswoude	op	een	naammigratie	binnen	de	eigen	

regio	wijst?	
256	 	Zie	bijvoorbeeld	Knol	1993,	110;	Heidinga	1997,	16;	Henderikx	1986,	478;	1987,	41.
257	 	Willems	1984,	fig.	63;	Henderikx	1986,	480-481;	1987,	43-44;	Van	Es	1994b.	Een	tegenargument	zou	kunnen	zijn	dat	de	archeologica	in	het	rivie-

rengebied	vooral	bestaan	uit	importen	of	inheemse	vormen	die	in	deze	periode	in	het	kustgebied	niet	gangbaar	waren.	Dit	verklaart	echter	

niet	waarom	hier	dan	minder	oude	plaatsnamen	zijn	overgeleverd	dan	in	het	rivierengebied.	



81

archaïsche toponiemen zo’n 6 tot 17 % uit van het plaatsnamenbestand, terwijl het aandeel van 

deze groep in het rivierengebied een stuk hoger ligt, namelijk 44 tot 66 %.258 Een andere manier 

om de continuïteit te benaderen is op basis van het aantal archeologische vindplaatsen. Het 

aantal vindplaatsen uit de Romeinse periode die voor deze vergelijking nodig zijn is gesteld op 

circa 650.259 Omdat de perioden die vergeleken worden elk een andere tijdsduur kennen, zijn 

de vindplaatsen per periode evenredig verdeeld door uit te gaan van een theoretisch aantal 

vindplaatsen per jaar. Dit getal is gevolgens geïndexeerd, zodat gekeken kan worden hoe 

verhoudingsgewijs sprake is van een afname of toename ten opzichte van de ‘nul-situatie’ in de 

Romeinse, laat-Romeinse of Merovingische periode. Het resultaat van deze excercitie is te zien 

in tabel 3.1 en fig. 3.5. Duidelijk komt hier de sterke terugval van de bevolking na 260 naar voren, 

tot (ongeveer) 6 %.260 Dit getal stemt aardig overeen met het hierboven genoemde percentage 

archaïsche plaatsnamen in het kustgebied. In de Merovingische tijd krabbelt het aantal vind-

plaatsen weer op tot zo’n 173 %, om in de Karolingische tijd ruimschoots te verdubbelen (235 %). 

Het niveau van de Romeinse tijd is dan echter nog lang niet in zicht (24 %). 

Tabel 3.1 Indicatie van de onderlinge verhouding van het aantal vindplaatsen van de Romeinse tot en met de Karolingische periode. 

Bij de indexatie is uitgegaan van een ‘nulsituatie’ voor achtereenvolgens de Romeinse, laat-Romeinse en Merovingische periode. 

*Gecorriceerd voor verlies van kleingeld buiten de nederzettingscontext.

periode AD duur

aantal 

vindplaatsen

vindplaatsen 

per jaar per periode geïndexeerd (%)

Romeins 0-260 260 jaar 650 2,50 100

laat-Romeins 260-450 190 jaar *28 0,15 6 100

Merovingisch 450-700 250 jaar 70 0,26 10 173 100

Karolingisch 700-900 200 jaar 110 0,61 24 367 235

Kijken we met een ‘kleingeldfilter’ naar het kaartbeeld voor de laat-Romeinse tijd, dan 

concentreren de schaarse aanwijzingen voor bewoning zich vooral in de directe nabijheid van 

de grote rivieren. Hier zal her en der sprake zijn geweest van enige bewoning, voldoende om de 

belangrijkste waternamen door te kunnen geven aan de volgende generaties. De overlevering 

van de namen Widele, Witla en Roden (Rhoon) langs de oevers van de Bernisse en de Oude 

Maas, wijzen op de mogelijkheid dat hier ook enige mensen leefden. Door latere overstromin-

gen is hier archeologisch echter niets meer van terug te vinden.261 Merkwaardig is de leegte in 

258	 	Henderikx	1986	en	1987,	appendix/bijlage	IV.	De	verschillende	percentages	ontstaan	door	het	wel	of	niet	meerekenen	van	groep	C,	waarvan	

de	datering	op	‘niet	jonger	dan	de	7e	eeuw’	wordt	gesteld.	Een	deel	van	deze	groep	kan	dus	enige	tijd	na	de	laat-Romeinse	periode	zijn	

ontstaan.
259	 	Er	zijn	tot	op	heden	ongeveer	800	Zuid-Hollandse	vondstlocaties	bekend	uit	de	Romeinse	tijd	(op	basis	van	een	stippenkaart	gemaakt	door	

J.	de	Bruin,	Universiteit	Leiden).	Onbekend	is	hoeveel	van	de	dicht	bijeen	gelegen	locaties	gerekend	moeten	worden	tot	één	vindplaats.	De	

inventarisatie	door	Bloemers	(1978,	bijlage	8)	leverde	zo’n	327	vindplaatsen	op.	Uitgaande	van	een	vergelijkbare	toename	van	het	aantal	

vindplaatsen	als	bij	de	nieuwe	inventarisatie	voor	de	Vroege	Middeleeuwen	(ruim	twee	maal	zoveel),	wordt	het	aantal	vindplaatsen	uit	de	

Romeinse	tijd	gesteld	op	650.	
260	 	Wanneer	het	laat-Romeinse	bronsgeld	in	het	geheel	niet	wordt	meegeteld	dan	resteren	10	vindplaatsen	en	komt	het	indexcijfer	uit	op	4	in	

plaats	van	12.
261	 	Vergelijk	de	aanwezigheid	van	enkele	laat-Romeinse	munten	verder	stroomopwaarts	bij	de	Alblas	(=archaïsche	waternaam)	en	Dordrecht,	

in	het	minder	door	overstromingen	aangetaste	gebied.	Het	toponiem	Rhoon	is	afgeleid	van	ropa	(‘ontgonnen	bosgebied’)	en	wordt	in	1282	

voor	het	eerst	vermeld	(Henderikx	1986,	555;	1987,	130).
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het ‘achterland’ ten zuiden en ten noorden van de Oude Rijn. Hier lijkt geen sprake te zijn van 

een Forschungslücke, aangezien uit latere perioden wel vondsten gedaan zijn. Misschien was 

hier nauwelijks bewoning aanwezig door het regelmatig schoonvegen van deze gebieden bij 

militaire campagnes ter bescherming van de Romeinse grenszone? Opvallend is verder de con-

centratie muntvondsten in het achterland ten noorden van de Maasmonding, in de regio Den 

Haag. Wie weet heeft de aanwezigheid van de districtshoofdstad Forum Hadriani bij Voorburg 

hierin een rol gespeeld, of anders – gezien de afstand – een ons onbekend, verspoeld fort nabij 

Hoek van Holland of Monster. Zeker langs de Oude Rijn, met vondsten nabij de Brittenburg, 

Valkenburg en Leiden-Roomburg, lijken de forten een focuspunt voor bewoningsactiviteit in de 

directe omgeving te zijn geweest. Onduidelijk zal blijven in hoeverre dit ook gold voor de hypo-

thetische versterkingen ten zuiden van de Maasmonding. 

De aanname van een zekere continuïteit veronderstelt dat de resterende bevolking, naast 

de mogelijkheid van een vrijwel compleet zelfvoorzienend boerenbestaan, voldoende sociale 

cohesie bezat om zich in het gebied te kunnen handhaven. Het aantal moet groot genoeg zijn 

geweest voor het uitwisselen van huwelijkspartners en het biologisch in stand houden van de 

populatie. Naar analogie met etnografische gegevens valt te denken aan eenvoudige samenle-

vingsvorm van egalitaire bands of Gefolgschaften van hooguit een paar honderd personen.262 

Ongetwijfeld zullen er contacten zijn onderhouden met gebieden buiten de regio zoals het Mid-

den-Nederlandse rivierengebied of over land richting Kennemerland. Dit vergrootte natuurlijk 

de overlevingskansen. Deze kleinschalige samenleving moest het zo’n 200 jaar – acht generaties 

van 25 jaar – volhouden om de laat-Romeinse periode te overbruggen. 

Aan de hand van de vondstverspreiding is het voorstelbaar, dat de weinige bewoning 

in de laat-Romeinse periode zich richtte op de doorgaande (water)wegen. Gezien de kleine 

schaal van de samenleving is het te verwachten dat er (verwantschaps)relaties bestonden met 

262	 	Vgl.	Rosman/Rubel	1989,	143-147.
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miltairen die gelegerd waren in de strategisch belangrijkste forten. Deze eenheden – in deze 

periode waarschijnlijk Germaanse huurlingen in Romeinse dienst – hadden als officiële taak 

het beschermen van de Rijnroute en het bestrijden van piraterij. Door de grote afstand tot het 

centrale gezag zullen de lokale commandanten in de praktijk als krijgsheren vrij onafhankelijk 

hebben kunnen opereren. Buiten de leveranties door het Romeinse staatsapparaat zal door 

grondbezit in de omgeving en (familie)relaties met de lokale bevolking een bestaanszekerheid 

zijn opgebouwd. Het einde van het staatsgezag in het begin van de 5e eeuw zal dan in de prak-

tijk weinig verandering hebben gebracht.263 

In hoofdstuk 8 zal worden ingegaan op de etnische achtergrond die deze mensen kunnen 

hebben gehad en welke rol zij speelden bij de doorstart van de bewoning in het westelijk kust-

gebied. 

Concluderend mogen we stellen dat de bij eerder onderzoek al geconstateerde laat-Romein-

se bewoningsschaarste voor Zuid-Holland nog steeds van toepassing is. Een inschatting van de 

achteruitgang van het aantal vindplaatsen wijst op een bevolkingsteruggang met ongeveer 90 

%. Van een volledig hiaat in de bewoning is dus geen sprake. Wel kan gesproken worden over 

een discontinuïteit in de bewoning. Dit sluit aan op de ‘leegte’ zoals deze elders in het kustge-

bied is geconstateerd voor Zeeland, Noord-Holland en Noord-Nederland.264 

Tot slot nog de beantwoording van de vraag waarheen het grootste deel van de bevolking 

vertrok. Door het aanspreken van het netwerk van verwanten en kennissen, zocht men een 

nieuw bestaan elders binnen het Romeinse rijk – vergelijkbaar met de huidige migranten-

stromen richting ‘Fort Europa’. Aristocraten met hun volgelingen die vanwege intertribale 

conflicten hun heil elders zochten, konden hierbij extra profiteren van hun contacten binnen 

het imperium om nieuwe landbouwgronden te vinden. Misschien dat men terecht kwam in 

voor die tijd grote steden als Keulen of Trier, of dat men werd aangetrokken door het in de 4e 

eeuw redelijk welvarende Britannia aan de overzijde van de Noordzee. Jonge, alleenstaande 

mannen konden kiezen voor een bestaan als militair en ‘een deel van de wereld zien’. In het 

politiek-militaire tumult kon een ander deel van de bevolking als warband zijn aansluiting heb-

ben gezocht bij plundertochten van Frankische of Saksische groepen. Zat dit tegen, dan werd 

men in Romeinse gevangenschap gevestigd in ontvolkte streken van Gallië, waar men zich kon 

‘aftobben in modderig landwerk.’265

263	 	Voor	het	nog	lang	voortleven	van	de	militaire	traditie	bij	de	eenheden	die	in	de	forten	langs	de	limes	gelegerd	waren	spreekt	een	passage	

van	de	6e-eeuwse	Byzantijnse	geschiedschrijver	Procopius	in	De Bellis	V.12.16-19.	Schrijvend	over	de	laat-Romeinse	ontwikkelingen	vermeldt	

hij	(vertaald	uit	het	Engels):	“Welnu,	ook	andere	Romeinse	soldaten	waren	gestationeerd	aan	de	grenzen	van	Gallië	om	deze	te	bewaken.	En	

deze	soldaten,	die	geen	mogelijkheid	hadden	om	naar	Rome	terug	te	keren	en	tegelijkertijd	niet	van	zins	waren	om	zich	over	te	geven	aan	

hun	Ariaanse	vijand	[de	Visigothen],	gaven	zich	over	aan	de	Arborychi [=	Armorici]	en	Germanen,	samen	met	de	militaire	standaarden	en	

het	land	dat	zij	lange	tijd	hadden	beschermd	voor	de	Romeinen.	En	zij	gaven	aan	hun	nakomelingen	al	de	gewoonten	van	hun	vaders	door,	

zodat	deze	behouden	bleven.	Deze	mensen	eerbiedigden	deze	gewoonten	zelfs	nog	in	mijn	eigen	tijd.	Want	zelfs	nu	nog	zijn	zij	duidelijk	

herkenbaar	als	behorend	tot	de	legioenen	waaraan	ze	ooit	toegewezen	waren	in	oude	tijden,	en	altijd	dragen	ze	hun	eigen	standaarden	

mee	in	de	strijd	en	volgen	de	gewoonten	van	hun	vaderen.	De	Romeinse	kledingstijl	behouden	zij	tot	in	elk	detail,	zelfs	tot	aan	hun	schoe-

nen.”	
264	 	Bazelmans	1992-1998	(2000),	41-52	(algemeen);	De	Koning	2003	(Noord-Holland);	Taayke	1996-1997,	194-195;	Gerrets/De	Koning	1999,	99-106	en	

Gerrets	2010	(Noord-Nederland).
265	 	Aldus	lofredenaars	aan	het	keizerlijke	hof	in	de	vroege	4e	eeuw,	zie	Panegyrici Latini	8	(5).
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3.6 De Merovingische en Karolingische periode (circa 450-900 na Chr.)

De verspreiding van de bewoning

Het bericht over de verovering van Frisia citerior door de Frankische hofmeier Pepijn II, te 

plaatsen tussen 688 en 695, is de eerste keer dat het westelijk kustgebied na de laat-Romeinse 

periode historisch weer enigszins eenduidig in beeld komt.266 We bevinden ons dan midden 

in de strijd tussen de Franken en de Friezen om de hegomonie over het westelijk rivieren- en 

kustgebied. Vrijwel tegelijkertijd werd serieus werk gemaakt van de bekering van de Friezen 

tot het christendom, door de inrichting van de eerste kerken. Pas na de dood van de Friese 

koning Radbod, in 719, kon de nieuwe Frankische machthebber Karel Martel de regio definitief 

onder zijn gezag brengen. Door schenkingen van de regionale elite aan de nog jonge Utrechtse 

kerk, te vinden in de goederenlijst van de St.-Maartenskerk, wordt ons een beeld geschetst van 

de aanwezige nederzettingen in de kustregio, die grotendeels teruggaan op oudere stichtin-

gen. Samen met de archeologische gegevens kunnen deze en andere naamkundige bronnen 

duidelijk maken welke ontwikkeling het Zuid-Hollandse kustgebied doormaakte gedurende 

de Vroege Middeleeuwen. De gegevens gaan daarbij verder terug en bieden bovendien een 

breder onderzoeksperspectief dan het bovengenoemde veroveringsfeit uit de evenementiële 

geschiedschrijving. 

De hoofdlijn in de bewoningsontwikkeling zoals deze naar voren komt in de verspreidings-

kaarten van vindplaatsen uit de Merovingische en Karolingische tijd (fig. 3.6 en 3.7) verschilt 

niet wezenlijk van het kaartbeeld zoals eerder gepubliceerd door Henderikx of Bult & Halle-

was.267 Opnieuw ziet men dat de bewoning zich hoofdzakelijk beperkt tot de strandwallen en de 

oevers van de grote rivieren. Wat bij de huidige inventarisatie in het oog springt, is de invulling 

van het voorheen ‘lege’ strandwallengebied direct ten noorden en ten zuiden van de Oude Rijn 

met enige vindplaatsen. Hierdoor is de scheve verhouding ten opzichte van de wel in deze beide 

gebieden aanwezige vroeg-middeleeuwse plaatsnamen enigszins weggewerkt. Daarnaast laat 

de nieuwe inventarisatie voornamelijk een verdere verdichting zien van het aantal vindplaat-

sen binnen de reeds vastgestelde woongebieden. In het onderstaande zullen de belangrijkste 

naamkundige en archeologische gegevens opnieuw de revue passeren en zal gekeken worden 

in hoeverre het inzicht dient te worden bijgesteld. 

Archeologische gegevens

Merovingische tijd (450-720 na Chr.)

Het einde van het bewoningsminimum in het Zuid-Hollandse kustgebied is op basis van de graf-

velden lange tijd gesteld op het einde van de 6e eeuw, waarbij men voor een datering in de 5e of 

6e eeuw van de hierin aanwezige ‘Angelsaksische’ potten een slag om de arm hield.268 Zoals in 

hoofdstuk 6 en pag. 350 en verder wordt uiteengezet is een datering van een deel van deze groep 

in de 5e eeuw problematisch, omdat het te verwachten importaardewerk uit dezelfde periode 

ontbreekt. 

266	 	Blok	1979,	43-49.
267	 	Henderikx	1986	en	1987,	kaarten	VII	en	IX;	Bult/Hallewas	1990,	fig.	6	en	7.
268	 	Hallewas	1986b,	176;	Bult/Hallewas	1990b,	73.
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De determinatie van vondsten uit het depot van het RMO en de uitwerking van aardewerk-

complexen van recente opgravingen heeft echter vindplaatsen aan het licht gebracht met 

aardewerk uit de 5e en de eerste helft van de 6e eeuw (zie fig. 3.8). Het betreft een kleine groep 

randfragmenten van ruwwandig aardewerk dat nog stamt uit een laat-Romeinse vormtraditie. 

Twee vormen spelen daarbij een hoofdrol, namelijk kookpotten met een zogenaamde ‘cor-

donrand’ van het type Alzey 32/33 en ‘sikkelvormige’ randen met een relatief zware dekselgeul 

van het type Alzey 27. De jongste varianten van cordonranden worden over het algemeen 

gedateerd in de 5e eeuw, met een uitloop in het begin van de 6e eeuw.269 Men meent dat rond 475 

de cordonribbel minder uitgesproken wordt, om in de eerste helft van de 6e eeuw te verdwij-

nen of alleen nog voor te komen in sterk afgezwakte vorm.270 De sikkelvormige randen uit de 

periode van circa 475-550 kenmerken zich door een duidelijke verwantschap met de klassieke 

sikkelranden, alleen zijn ze minder zwaar van uitvoering en hebben ze doorgaans een langer 

uiteinde, dat soms naar binnen is gebogen. Verder is de binnenrichel van de dekselgeul nog dui-

delijk aanwezig.271 Bij de opgravingen te Katwijk-Zanderij Westerbaan [58] zijn in totaal twaalf 

cordonrandfragmenten en vier sikkelvormige randen aangetroffen, alsmede andere vroege 

vormen. Deze bestaan uit een schaal met naar binnen staande rand (type Alzey 29)272 en een 

kleine, ruwwandige knikwandpot met ingesnoerde bovenhelft.273 Twee opgravingscampagnes 

in Oegstgeest-Rijnfront leverden zo’n zestien sikkelvormige randen en zeven cordonranden 

op, evenals negen schaalfragmenten van type Alzey 29.274 Een veldverkenning en opgraving in 

Koudekerk aan den Rijn [7] bracht negentien cordonranden en twaalf sikkelvormige randen aan 

het licht, met daarnaast nog 5e- tot 6e-eeuwse kruikfragmenten (type Alzey 30)275, een schaal met 

S-vormig randprofiel (type Alzey 28) en een wrijfschaal van Rotgestrichen aardewerk, beide da-

teerbaar rond 450.276 Verder zijn twee cordonranden bekend uit Alphen aan den Rijn [4] en één 

enkel exemplaar is aangetroffen tussen het vondstmateriaal van respectievelijk, Leiderdorp 

[11], Voorhout [48] en Naaldwijk-Hooge Werf [114]. Op Valkenburg-De Woerd [56] is naar alle 

waarschijnlijkheid ook een aantal vondsten uit de 5e eeuw aanwezig, waaronder glaswerk.277

De soms kleine aantallen zeggen – zeker in verhouding tot het totaal aantal randen van de 

kookpotten – maar weinig over het doorlopende gebruik van deze woonplaatsen gedurende 

de 5e eeuw. Katwijk-Zanderij Westerbaan en Koudekerk aan den Rijn zijn de enige locaties met 

vondsten die duidelijk wijzen op een begindatering van de bewoning in de 5e eeuw, waarschijn-

lijk pas na 450 of 475. De start van de bewoning op de overige vindplaatsen is te plaatsen in de 

eerste helft van de 6e eeuw. 

269	 	Böhner	1958,	53-54;	Pirling	1966,	141;	Hussong/Cüppers	1972,	80;	Willems	1981,	169.
270	 	Gross	1992,	429;	Bakker	1996,	232.	In	zijn	studie	over	de	produktie	te	Mayen	plaatst	Redknap	(1999,	188-192)	dit	randtype	met	zijn	variaties	

(randvorm	A10,	13	en	16)	voornamelijk	in	de	late	5e	tot	6e	eeuw,	eventueel	tot	in	de	7e	eeuw.
271	 	Gross	1992,	425-428.	Redknap	maakt	bij	zijn	presentatie	van	de	ovenvondsten	uit	Mayen	geen	onderscheid	met	jongere	sikkelrandtypen	en	

dateert	de	hele	groep	(randtype	A4)	tussen	475	en	700.	Door	de	aard	van	ovenvondsten	in	produktiecentra,	waarbij	materiaal	uit	verschil-

lende	perioden	door	de	pottenbakkers	kan	zijn	verrommeld,	is	deze	brede	datering	niet	per	se	betrouwbaarder.	
272	 	Vergelijkbare	schalen	dateren	volgens	de	Mayen-typologie	uit	de	periode	475-625	(type	A7,	Redknap	1999,	183-184).	Bakker	plaatst	dergelijke	

late	randvarianten	van	het	type	Alzei	29	wat	vroeger,	tussen	400	en	550	(Bakker	1996,	230).	De	datering	bij	het	overeenkomstige	Rheinland-

type	Sha-1.11	wordt	gesteld	tussen	485	en	570	(Siegmund	1998,	154;	Nieveler/Siegmund	1999,	11-12).
273	 	Dijkstra	2008c,	274-276.
274	 	Dijkstra	2006a;	2008a.
275	 	Bakker	1996,	228;	Siegmund	1998,	146	(Kru	1.2);	Böhner	1958,	type	D6a,	Redknap	1999,	178	(type	A3,	datering	475-725).
276	 	Grinsven/Dijkstra	2005,	85-90.
277	 	Mondelinge	mededeling	J.	van	Doesburg	(RCE)	en	Y.	Sablerolles	(glasspecialiste).
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Fig. 3.8 Voorbeelden van aardewerkvormen uit de periode 450-525/550 uit Koudekerk aan den Rijn-Lagewaard (1-8) en Katwijk-

Zanderij Westerbaan (9-13). Late varianten Alzey 27: 4-6 en 10, Alzey 32/33: 7-8 en 11-13, Alzey 28: 1. Wrijfschalen: 2 (roodgeverfd) en 3. 

Ruwwandige knikwandpot met concave bovenhelft: 9.
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De verspreiding van de vroege Merovingische aardewerkvormen concentreert zich langs 

de Oude Rijnoevers, terwijl aan de Maasmond alleen van de Naaldwijkse Geest een aanwijzing 

komt. Dit beeld van een kolonisatie vanuit de boorden van Rijn en Maas sluit aan bij datgene 

wat bekend is uit de naamkundige gegevens (zie hieronder op pag. 78 en verder), al moet gezegd 

worden dat archeologische sporen op de meest oostelijke strandwal verder van de rivieren 

af minder goed vertegenwoordigd zijn. De cordonranden komen in het geval van Alphen, Lei-

derdorp en Naaldwijk van plaatsen met relatief oude toponiemen (Alfna, Leithon en mogelijk 

Masamuda).

Verder borduurt de bewoning uit de Merovingische tijd voort op het eerdere beeld; de 

vindplaatsen concentreren zich rondom beide mondingsgebieden en de stroomrug van de Oude 

Rijn, maar ook verder landinwaarts op de strandwallen. Belangrijk is dat we in de nabijheid van 

de grote rivieren bijna alle ons bekende en vermoede grafvelden tegenkomen, maar hierin kan 

een culturele en representatieve vertekening schuilen. De met zekerheid bekende grafvelden 

waren door het gebruik van urnen en het voorkomen van skeletten ten tijde van hun ontdek-

king namelijk duidelijk herkenbaar. Misschien dat ook de verhoogde onderzoeksactiviteit van 

het RMO in de regio in de eerste helft van de 20e eeuw een rol heeft gespeeld, wellicht ook de 

kans op aankoop van vondsten door voornoemd museum. Afwijkende vormen van begraving, 

zoals solitaire graven of crematiedeposities zonder urn zullen zeker bij graafwerkzaamheden 

in het verleden minder zijn opgevallen, zodat het eigenlijke aantal grafveldlocaties hoger kan 

liggen. Ook kustafslag en overstuiving kunnen hun tol hebben geeist. Ik kom in par. 6.7 op deze 

materie terug. 

Karolingische tijd (720-900 na Chr.)

De vondstverspreiding in de Karolingische tijd laat langs de Oude Rijn en op de strandwallen 

een zeer bescheiden nadere invulling van het gebied zien. Het meest opvallend hierbij zijn 

de twee onlangs ontdekte vindplaatsen in de Amsterdamse Waterleidingduinen binnen de 

gemeente Noordwijk [33 en 34], die overstoven zijn door de Jonge Duinen. Ze liggen in een 

gebied dat eertijds onderdeel uitmaakte van de ‘Haarlemmerhout’, een uitgestrekte wildernis 

bestaande uit bossen en strandvlaktevenen tussen Noordwijk en Velsen. Uit het voorkomen 

van namen als Elisholz, Foranholta, Heslemaholta en Northwalde is al op te maken dat vanaf de 

vroege Middeleeuwen sprake was van ontginningen in de bossen van het Oude Duinlandschap. 

Juist de Haarlemmerhout wordt beschouwd als het enige nog overgebleven aaneengesloten 

bosgebied op de westelijke zandgronden dat de eerste vroeg-middeleeuwse ontginningsgolf 

vrijwel ongeschonden is doorgekomen, behoudens enkele openleggingen aan de randen. De 

verdere ontginning kwam pas laat op gang; blijkens diverse vermeldingen van -rode namen 

in de 13e en 14e eeuw was men toen nog volop bezig. De binnen de ‘Hout’ gelegen venen in de 

smalle strandvlakten tussen de Oude Duinen werden pas rond 1400 door de Hollandse graaf ter 

ontginning uitgegeven. De grafelijke claim krachtens het wildernisregaal ten behoeve van de 

jacht en houtkap is mede de oorzaak van het lange ‘uitstel van executie’ voor dit gebied.278 De 

nieuwe vondstlocaties maken duidelijk dat we al veel eerder met ontginningen in het kernge-

bied van deze ‘Hout’ rekening moeten houden, die na kortere of langere tijd weer zijn opgege-

ven. Gezien de ligging vlak achter de toenmalige zeereep zal overstuiving ten gevolge van Jonge 

Duinvorming de belangrijkste reden zijn geweest waarom de bewoning in dit gebied zich niet 

heeft doorgezet tot in jongere tijden. 

278	 	Rentenaar	1977,	367-370;	Barends	et al.	1988,	82.	
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Een tweede opvallende beweging in de verspreiding van de bewoning is waar te nemen 

stroomopwaarts van de monding van de Maas, ten oosten van de Naaldwijkse Geest en het 

stroomgebied van de Oude Maas en de Merwede. Na enkele voorzichtige aanzetten in de Mero-

vingische periode vond in de Karolingische tijd hier een naar verhouding sterke uitbreiding 

plaats. Voor zover uit de gegevens van het gevonden aardewerk is af te leiden, lijkt het erop dat 

de meeste Merovingische vindplaatsen in deze regio dateren vanaf circa 700 en aansluiten op 

aardewerkvondsten uit de Karolingische bewoningsfase. De bewoning concentreert zich op de 

meest gunstige locaties: op de oeverwallen en de ruggen in het (voormalige) getijdengebied. 

De naar verhouding late start van de bewoning in het Maas-Merwedegebied is mede te wij-

ten aan de ongunstiger woonomstandigheden op de vrij smalle oeverwallen, die bij jonge rivier-

takken als de Lek en Hollandse IJssel bovendien nog niet overal voldoende ontwikkeld waren. 

Zeker is wel dat latere toegenomen rivieractiviteit en grootschalige overstromingen vanaf de 

12e eeuw het bewoningsbeeld ernstig hebben vertroebeld. Het feit dat de regio rondom de Oude 

Maas, Zuid-Hollandse Waal en Merwede in vrijwel geen enkel vroeg-middeleeuws, schriftelijk 

bronnenmateriaal voorkomt,279 zegt wellicht iets over de perifere rol die het gebied speelde ten 

opzichte van de omliggende bewoningskernen.

Een aanwijzing voor de herkomst van deze kolonisatiebeweging in het Maas-Merwede-

gebied biedt de rechtshistorie. Blok constateerde dat langs de noordoever van de Maas van 

oudsher een verre voorpost lag van het zuidelijke schepenrecht, in de ambachten Vlaardingen, 

Maasland, Monster, Den Haag en ‘s Gravezande.280 Het schepengerecht werd vanaf circa 780 

ingevoerd door Karel de Grote281, maar kreeg ten noorden van de grote rivieren pas vanaf de 

Late Middeleeuwen de overhand op het traditionele burenrecht (ook wel aasdom of asigerecht-

spraak genoemd). Het gegeven dat schepenrechtspraak vanouds in het Maasgebied te vinden 

was wijst naar mijn oordeel op een sterk aandeel van 9e-10e-eeuwse kolonisten uit het Midden-

Nederlandse rivierengebied en/of de Brabantse regio. 

Naamkundige gegevens

De rijkste en belangrijkste bron voor de plaatsnamen is de hierboven al aangehaalde goederen-

lijst van de Utrechtse Sint-Maartenskerk. Het is een weergave van de bezittingen die het bisdom 

opnieuw in bezit wenste te nemen nadat deze tussen 850 en 885 voor een groot deel verloren 

waren gegaan door de Noormannenheerschappij in Midden- en West-Nederland. Het gros van 

de lijst is opgesteld in de periode 885-896, waarna in een tweede, meer onsamenhangend deel 

tot 948 nog enkele notities zijn toegevoegd. De historische context van de lijst maakt het zeer 

aannemelijk dat de gegevens in de lijst de bezitssituatie weergeeft van vóór de vlucht van de 

Utrechtse bisschop naar St.-Odiliënberg in 857, waarmee voor de meeste plaatsen een terminus 

ante quem voor hun ontstaan is gegeven.282 Bij de opsomming van de bezittingen in het eerste 

deel is min of meer een geografische volgorde aangehouden, die begint in Dorestad en via de 

Oude Rijn en het Zuid-Hollandse kustgebied eindigt in Noord-Holland. Dit maakt het mogelijk 

om ook van de niet meer te lokaliseren plaatsnamen (circa 50 %) een globale schatting te ma-

ken van hun ligging. Henderikx onderscheidde hierbij voor Zuid-Holland een drietal groepen, 

namelijk namen gelegen in het strandwallengebied ten noorden van de Oude Rijn tot aan de 

279	 	Henderikx	1986,	489;	1987,	52.
280	 	Blok	1963a.
281	 	Riché	2009	(1973),	305.
282	 	Zie	voor	deze	lijst	vooral	Blok	1957b,	Henderikx	1986;	1987;	1998.
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zuidgrens van Kennemerland, het strandwallengebied ten zuiden van de Oude Rijn tot aan de 

Maasmond en de oeverzone van de Oude Rijn vanaf Woerden westwaarts.283

Binnen de vóór de 10e eeuw voorkomende toponiemen zijn behalve de vijf bovengenoemde 

jong-prehistorische en Romeinse namen op etymologische gronden nog een aantal andere 

groepen onderscheiden. Een tiental namen zou op formele gronden (overeenkomst met Ger-

maanse woorden met het suffix -inium, -ikja, -ja, -st en -nd in derde naamval meervoud) van voor 

circa 700 kunnen dateren. Verder komen in het onderzoeksgebied 24 -heem namen voor, 3 -inge 

namen en een grotere groep van 28 samengestelde plaatsnamen met de in Zuid-Holland voor-

komende achtervoegsels -hout, -hage, -schoten, -haar, -muiden, -land, -geest, -go, -sele, -dorp, 

en -burg. Ten slotte is er nog een restgroep van 13 plaatsnamen.284 Door de dynamiek die bij 

nederzettingsnamen aanwezig is, zoals herbenoeming, verdwijning, aanpassing en overvleuge-

ling, is het erg moeilijk gebleken tussen of binnen deze groepen een duidelijke chronologische 

ontwikkeling te onderkennen. Voornoemde groepen plaatsnamen zijn alle gangbaar geweest 

tussen de 5e of 6e en de 10e eeuw, al geeft de datering van Utrechtse cartularium wel aan dat het 

overgrote deel van de nederzettingen voor het midden van de 9e eeuw al bestond.285 

Voor het nader achterhalen van een kolonisatiepatroon keek Theuws voor het Maas-Demer-

Scheldegebied naar de verschillen in naamtypen tussen gebieden met en zonder dichte bewo-

ning.286 In ons geval is deze methode niet zinvol. Daarvoor zijn de deelgebieden van het ‘oude 

land’ te klein en zijn te veel plaatsnamen niet meer te lokaliseren. Bovendien is al duidelijk dat 

de veengebieden, die in de Vroege Middeleeuwen nog niet of nauwelijks bewoond waren, bin-

nen het onderzoeksgebied jongere nederzettingsnamen kennen.287 

Toch zijn naar mijn idee wel enkele suggesties over de verspreiding van de plaatsnamen te 

maken. Vanuit naamkundig oogpunt zijn de gebieden in de directe nabijheid van de Rijn en de 

Maas, alsmede de meest oostelijk gelegen strandwallen als basis gebruikt voor de kolonisatie 

van het gebied gedurende de Vroege Middeleeuwen. Hier vinden we veel – vaak archaïsche 

– plaatsnamen die van waterlopen zijn afgeleid (fig. 3.4). Verder zijn, met uitzondering van Loos-

duinen, alle bewaard gebleven archaïsche namen ook parochienamen geworden. Deze namen 

golden dus voor een groter gebied en bleven bepalend genoeg om uiteindelijk als naam van een 

bestuurseenheid te dienen. Van het naamtype dat vóór 700 kan dateren is slechts de helft te lo-

kaliseren (fig. 3.9), maar deze plaatsen liggen wel allemaal aan waterlopen dicht langs de grote 

rivieren of nabij de oostelijke strandwal (de Vennip). Daarmee sluiten ze aan bij de geografische 

uitgangspositie van de archaïsche namen. 

De -heem namen vormen binnen het Zuid-Hollandse kustgebied een naar verhouding grote 

groep. Dit achtervoegsel, dat ‘woning’ of ‘woonplaats’ betekent, is binnen de middeleeuwse 

toponymie veel besproken. Men maakt een onderscheid tussen enerzijds namen die bestaan uit 

een persoonsnaam + heem (of -ingaheem) en anderzijds samenstellingen met een zelfstandig 

naamwoord, meestal een topografische of natuuraanduiding. Of de eerste groep nu de oudste 

is, zoals sommigen menen, blijft een punt van discussie.288 

283	 	Henderikx	1986	en	1987,	kaart	IV-VI	en	IX.
284	 	Zie	bijlage	4	en	Henderikx	1986	of	1987,	appendix	IV.
285	 	Voor	een	uitgebreide	discussie	over	de	chronologie	van	plaatsnamen	zie	Henderikx	1986,	474	of	1987,	37	e.v.;	Theuws	1988,	77-81,	162-187	en	

de	verwijzingen	aldaar.
286	 	Theuws	1988,	162-177.	
287	 	Blok	1968,	11-13.
288	 	Zie	Theuws	1988,	173	en	de	daar	aangehaalde	literatuur.
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Bij een beschouwing van de -heem namen uit het onderzoeksgebied blijkt dat de helft niet 

is te koppelen aan nog bestaande plaatsnamen (fig. 3.10). Dit zijn voor het overgrote deel -heem 

namen met een persoonsnaam. Deze kunnen grofweg gelokaliseerd worden langs de Rijnoevers 

tussen Woerden en Leiden en in het strandwallengebied ter weerszijden van de Rijnmonding. 

Van de wel lokaliseerbare -heem toponiemen liggen de meeste, zoniet alle, samenstellingen 

met een zelfstandig naamwoord dicht langs de rivier of niet ver daarvandaan. Van de zes (min 

of meer) te plaatsen toponiemen met een persoonsnaam liggen er twee dicht bij de Rijn en 

vier op de strandwallen meer in het achterland. Naar verwachting liggen ook de de meeste 

niet-lokaliseerbare persoonsnamen + heem ten noorden en ten zuiden van de Rijn verder van de 

rivier af. Uit dit alles rijst een beeld van een voorkeur voor topografische aanduidingen (vooral 

waternamen) in het estuarium van de Rijn met haar zijstroompjes. Deze trend sluit aan bij die 

van de ligging van de archaïsche namen en de groep die voor de 7e eeuw te dateren is. De -heem 

namen met een persoonnaam schijnen vooral een jongere kolonisatiefase vanuit de riviermon-

dingen te vertegenwoordigen, waarbij sprake moet zijn geweest van individuele ontginningen. 

De zeven andersoortige plaatsnamen met een persoonnaam, voornamelijk met achtervoegsel 

-geest en -haar, sluiten aan bij het hierboven geschetste beeld; ze lijken allemaal te liggen in het 

strandwallengebied ter weerszijden van de Rijn (fig. 3.11). 

Deze jongere bewoningsfase zorgde voor een verdichting van de bewoning in het verder van 

de rivier af gelegen strandwallengebied. Door de beperkte breedte van de Rijnoever en het later 

verdwijnen van nederzettingen met een -heem naam is het vaststellen van een vergelijkbare 

jongere kolonisatiefase in deze zone niet mogelijk. Mogelijk was hier sprake van een analoge 

ontwikkeling.

De hierboven geschetste ontwikkeling is in tegenspraak met de aanname dat van de -heem 

namen die met een persoonsnaam de oudste zijn.289  

Vrijwel alle nederzettingen met een -heem naam zijn in de loop van de 11e-13e eeuw verdwe-

nen. Blok heeft met recht betoogd, dat dit samenhangt met migratie naar de nieuwe veenont-

ginningen en de vorming van afgebakende grenzen van parochies en ambachten (zie ook pag. 94 

en verder en par. 4.10).290 Alleen Sassenheim en Hillegom resteren nog, blijkbaar alleen omdat ze 

parochienaam zijn geworden. 

De ontwikkeling van de kolonisatie van het Zuid-Hollandse kustgebied zoals gesuggereerd 

door de naamkundige gegevens, sluit aan op het archeologische beeld. Op basis van vroege 

aardewerktypen uit de (late) 5e en vroege 6e eeuw herstart de bewoning vanuit de oevers en het 

mondingsgebied van Maas en Rijn. Hoe snel de bewoning zich landinwaarts in het strandwal-

lengebied heeft verplaatst, is door de veelal kleine hoeveelheid vondsten per vindplaats moei-

lijk te zeggen. Ook de weinige opgegraven nederzettingssporen bieden door hun relatief kleine 

opgravingsareaal onvoldoende uitsluitsel. De bewoningssporen te Den Haag-Frankenslag 

[80] en de Harstenhoek [79] dateren vanaf de tweede helft van de 6e eeuw.291 Kennelijk is al 

na ongeveer drie generaties van 25 jaar, zo’n 75 jaar na de start van de herbevolking, sprake 

van bewoning tussen Rijn en Maas. De meest noordelijke vindplaatsen in het duingebied van 

Noordwijk zijn daarentegen weer Karolingisch [33-34]. Bij deze secundaire kolonisatiebeweging 

lijkt sprake van enige voorkeur voor plaatsnamen met een persoonsnaam; een indicatie van het 

individuele karakter van de ontginningen. De enige plaatsnaam van het type persoonsnaam 

289	 	Zie	Theuws	1988,	173	en	de	daar	aangehaalde	literatuur.
290	 	Blok	1968,	12-14.
291	 	Gebaseerd	op	het	geheel	ontbreken	van	ruwwandige	potten	met	cordon-	en	sikkelranden.	Dit	is	niet	in	tegenspraak	met	de	beschikbare	

14C-dateringen	(zie	Magendans/Waasdorp	1989,	24-25).
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+ heem die direct geassocieerd kan worden met een archeologisch bekende nederzetting is 

Rothulfuashem (ook Hrothaluashem), de oude naam van het tegenwoordige Rijnsburg. Deze 

dicht bij de Rijn gelegen bewoningskern dateert vanaf circa 600 (zie par. 4.2). Wat de ligging ten 

opzichte van de veronderstelde kolonisatiebeweging betreft wellicht een uitzondering, maar 

wel indicatief voor een terminus post quem voor dit type naam. 

Enkele van de naamkundige trends die hierboven de revue zijn gepasseerd zijn ook gesigna-

leerd in het Maas-Demer-Scheldegebied, waar eveneens sprake is van een herkolonisatie van 

het gebied na de laat-Romeinse periode.292 Ook hier wijst de spreiding van archaïsche namen op 

een kolonisatierichting vanuit de dalen van de grote rivieren en is dit naamtype vrijwel zonder 

uitzondering een parochie of gemeentenaam geworden; plaatsen van het -heem type werden 

dit meestal niet. 

292	 	Theuws	1988,	170-177,	182-183.
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Fig. 3.11 Plaatsnamen met uitgang –heem plus een topografische aanduiding (T) of een persoonsnaam (P), inclusief overige 

plaatsnamen met een persoonsnaam. Bij plaatsen waar de localisering slechts globaal bekend is staat een vraagteken. Niet meer 

localiseerbare plaatsnamen staan in een kader bij het gebied waar ze op basis van de volgorde in de goederenlijst van de Utrechtse 

St.-Maartenskerk verwacht mogen worden. Voor details zie bijlage 4.
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Het begin van de systematische veenontginningen

Een belangrijk moment in de bewoningsgeschiedenis van het kustgebied is de start van de 

veenontginningen. Hieronder verstaat men het systematisch ontwateren in de vorm van lange 

opstrekkende percelen en het beheersbaar maken van het waterpeil, zodat de grond ook voor 

akkerbouw gebruikt kan worden. Henderikx kwam in zijn studie tot de conclusie dat de vroeg-

ste aanwijzingen voor de systematische ontginningen van het veen- en klei-op-veengebied in de 

Rijn-Maasdelta te vinden zijn in vier gebieden: 

	› het	Maasmond-Merwedegebied,	speciaal	Vlaardingen	en	het	voormalige	koninklijke	domein	

Maasland	(omvattende	de	latere	parochies	Maasland,	Schipluiden	en	De	Lier),	

	› de	gouw	Lek-en	IJssel,	

	› in	Rijnland	‘beoosten’	de	Oude	Rijn	in	Esselijkerwoude,	Rijnsaterwoude	en	Leimuiden	en,	

	› de	Vechtstreek,	ter	weerszijden	van	de	Vecht	en	de	Angstel.

Het begin van deze fase dateerde hij op zijn vroegst in de tweede helft of het laatste kwart van 

de 10e eeuw.293 

Vóór deze systematische ontginning maakte men in de Vroege Middeleeuwen alleen in de 

directe nabijheid van de oude bewoningskernen gebruik van het veengebied. Niet alleen in 

extensieve vorm voor de jacht, de visserij en het verzamelen van hout en riet, maar ook voor 

het extensief weiden van vee. Deze oude structuur is herkenbaar aan een onregelmatige blok-

verkaveling, die we ten noorden van de Maasmonding aantreffen bij de oude bewoningskern 

van Vlaardingen en de Harnasch-, Woudse- en Groeneveldse Polder in de bovenloop van het 

stroompje de Lier. Voor het gebied ten zuiden van de riviermonding is de aanwezigheid van 

dit verkavelingstype niet meer te achterhalen, al zijn er soms aanwijzingen voor een oudere 

structuur te vinden.294 Onregelmatige blokverkaveling vinden we ook rondom de monding van 

de Oude Rijn, tot even ten oosten van Leiden. Al deze gebieden beperken zich hoofdzakelijk tot 

de klei-op-veengebieden. Deze klei is rond het begin van de jaartelling over het veen afgezet 

en deels na de Romeinse tijd weer met een dunne veenlaag overdekt geraakt.295 Dit gebied, dat 

waarschijnlijk nog het karakter van een kwelderlandschap had, kan in ieder geval geschikt zijn 

geweest voor schapenhouderij.296 

Een afwijkende datering van de onregelmatige blokverkaveling geeft Bult. Uit zijn analyse 

van de bewoningsgeschiedenis van Midden-Delfland zou blijken, dat deze verkaveling pas is 

ontstaan na herontginning van de bovenloop van de Lier. Dit was noodzakelijk geworden na 

twee grootschalige overstromingen in de 12e eeuw. De onregelmatige verkavelingsstructuur 

ontstond naar zijn idee door gebruikmaking van de gevarieerde ondergrond van het landschap, 

met daarin enkele oude kreekruggen.297 Vreemd is dan wel, dat men bij de herontginningen in 

de rest van Midden-Delfland blijkbaar geen enkele moeite had met de aanleg van een opstrek-

kende verkaveling, terwijl van een even gevarieerde geologische ondergrond sprake was. Ik 

verwacht eerder dat men langs de bovenloop van de Lier bij de herontginning voor een groot 

deel nog gebruik heeft gemaakt van de doorschemerende oude percelering. Hetzelfde geldt 

293	 	Henderikx	1986,	495-499;	1987,	56-62.
294	 	Bij	Spijkenisse-Molenwatering	is	een	strokenverkaveling	ontdekt	die	jonger	was	als	een	veenlaag	uit	de	Romeinse	tijd,	maar	ouder	dan	de	

kleiafzettingen	uit	de	12e	eeuw	(Asmussen/Moree/Van	Trierum	1991).
295	 	Zie	Henderikx	1986,	491-499	en	pag.	33	en	verder	van	dit	proefschrift.
296	 	Henderikx	1986,	495-497;	1987	56-58	en	verwijzingen	aldaar.
297	 	Bult	1983,	34.
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dan waarschijnlijk ook voor de onregelmatige blokverkaveling rond de Oude Rijnmonding, waar 

men eveneens last heeft gehad van 12e-eeuwse overstromingen. 

Het uitgebreide onderzoek dat de afgelopen drie decennia heeft plaatsgevonden in Midden-

Delfland bevestigt het beeld dat tijdens de Vroege Middeleeuwen het veengebied alleen 

extensief werd gebruikt, voornamelijk vanaf de Karolingische tijd. De vroegst bekende sporen 

zijn resten van bewerkt en verkoold rondhout uit de 7e eeuw, mogelijk afkomstig van een 

jacht- of viskamp [117]. De overige vondsten bestaan slechts uit een enkele scherf Karolingisch 

Badorf- of Mayen-aardewerk [118 en 120] en een munt van Lodewijk de Vrome (814-840) [119]. 

Deze vondsten concentreren zich nog aan de rand van het veengebied en meestal op plaatsen 

met een oudere geulrug in de ondergrond, die voor de toegankelijkheid het meest geschikt 

zullen zijn geweest. De twee vindplaatsen met laat-Karolingisch en 10e-eeuws aardewerk in de 

Oude Campspolder van Maasland [116], kunnen niet gelden als bewijsvoering voor een vroegere 

start van de systematische veentontginningen. De verkaveling is namelijk het resultaat van de 

herontginning in de late 12e eeuw.298 

Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op het verloop van de ontginningen in 

het veengebied ten noorden van de Oude Rijn, omdat hiernaar geen archeologisch onderzoek 

is gedaan en door de latere vorming van de Haarlemmermeer weinig meer te onderzoeken valt. 

Twee curiosa uit dit gebied wil ik toch noemen. Het zijn twee complete Karolingische bolpotten 

van het Dorestad type W III, dateerbaar in de 8e-9e eeuw [29]. Ze zijn gevonden bij de droogleg-

ging van de Haarlemmermeer rond 1852 en terecht gekomen in de collectie van de 19e-eeuwse 

schrijver en politicus Jacob van Lennep.299 Samen met een Romeinse kruik, behoren ze tot de 

vroegste vondsten uit het gebied van de Haarlemmermeer. De compleetheid van de bolpotten 

pleit voor een specifieke vondstcontext. Te denken valt aan een oude verkavelingssloot, de bed-

ding van een voormalige veenstroom, of de bodem van een oude waterput.300 Deze plaatsen zijn 

ideaal als artefact traps voor complete potten. De aanname dat deze potten afkomstig zijn uit 

een nederzettingscontext is niet onmogelijk, maar ook een jacht- of viskamp behoort tot de mo-

gelijkheden. Misschien in het in de Utrechtse goederenlijst genoemde Getzewald, een gebied 

(of nederzetting) gelegen aan het riviertje de Fennapa ten oosten van Hillegom? 

Maar hoe zit het dan met de regelmatige strokenverkaveling met vrije opstrek die direct langs 

de rivieren te vinden is, zoals langs grote delen van de Oude Rijn? In navolging van Van der 

Linden en Blok zou men kunnen redeneren dat ze ouder is dan de veenontginningen; ze ligt 

immers direct aan de oude bewoningsas langs de Rijnoever.301 De keuze voor een strokenverka-

veling met een efficiënte waterafvoer zou zijn ingegeven door de aanwezigheid van gronden 

die last hadden van water uit het aanvankelijk nog hogergelegen veengebied. Blok stelde 

tevens dat, in het geval men een vroege datering verwerpt, gedacht moet worden aan een 

herverkaveling van het oude land tijdens en na de veenontginningen, om zo de waterafvoer te 

verbeteren.302  Buitelaar liep tegen hetzelfde vraagstuk aan bij zijn analyse van de ontginningen 

in de Utrechtse Vechtstreek. Op grond van de vrije opstrek met onregelmatige achtergrens van 

de verkaveling en de ligging nabij de oude domeinen gaat hij uit van een totstandkoming vóór 

de grote ontginningen die daar in de tweede helft van de 11e eeuw werden ingezet.  Vanwege 

298	 	Bult	1986,	121-122.	Onbekend	is	of	in	de	ondergrond	sprake	is	van	een	oudere,	onregelmatige	verkaveling.
299	 	Jacob	van	Lennep	(1802-1868),	woonde	behalve	in	Amsterdam	ook	in	de	buitenplaats	Huis te Manpad	bij	Heemstede.	
300	 	Vergelijk	de	complete	Badorf-pot	die	uit	een	geulvulling	is	aangetroffen	in	de	Aalkeet	Binnen	Polder	te	Maassluis	[vindplaats	138].
301	 	Van	der	Linden	1956;	1998,	35;	Blok	1977,	399
302	 	Blok	1977,	399.
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de min of meer systematische verkavelingsstructuur moet volgens hem sprake zijn geweest van 

enige coördinatie bij de uitvoering, wellicht door de meiers van de curtes.303 

Archeologisch is de ouderdom van de opstrekkende verkaveling op de rivieroevers nog onvol-

doende bekend. Bij de opgraving aan de Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn blijft onzeker of 

de regelmatige verkaveling teruggaat op de Karolingische bewoningsfase (zie par. 4.7). Hetzelfde 

geldt voor de verkaveling rond Schagen en Medemblik in Noord-Holland, waar in het veengebied 

Karolingische vondsten zijn gedaan. Had men hier aanvankelijk geen kunstmatig afwaterings-

systeem nodig of is de bijbehorende strokenverkaveling niet meer dateerbaar omdat de sloten 

opnieuw zijn uitgegraven?304 Recente opgravingen in Limmen (Kennemerland) maakten duidelijk 

dat in de Karolingische periode wel degelijk sprake kan zijn van een strokenverkaveling, in dit 

geval een veerverkaveling langs de doorgaande weg over de oude duinrug.305 Een dergelijke sys-

tematische landindeling is een vrij basaal principe. Het doorvoeren ervan over een groot gebied 

was echter niet altijd een vanzelfsprekende keuze. Dit zal afhankelijk zijn geweest van de mo-

gelijkheid dit in samenwerking met andere bewoners of gezagsdragers te realiseren. Ik acht het 

niet uitgesloten dat al in de 9e-eerste helft 10e eeuw langs de oevers van de Oude Rijn een begin 

is gemaakt met systematische ontginningen in domaniaal verband, wat gevolgen moet hebben 

gehad voor de structuur en naamgeving van de nederzettingen (zie verder par. 4.10 en 7.3). 

Het meest in het oog springende gegeven van de bewoningsgeschiedenis is het feit dat zoveel 

vroeg-middeleeuwse nederzettingsnamen in het duingebied zijn verdwenen. De verdwijning van 

deze nederzettingen begint op basis van hun vermelding in de goederenlijst van Sint-Maarten op 

zijn vroegst ergens tussen het midden van de 9e eeuw en de 10e eeuw. Hierboven is al gewezen op 

het verband tussen het verdwijnen van nederzettingen op de strandwallen (veelal -heem namen) 

en de start van de grote ontginningen in het Zuid-Hollandse veengebied. De oorzaak hiervoor 

wordt gezocht in een lichte verbetering van het klimaat, versterkt door een periode van lang-

durige droogte in de tweede helft van de 10e eeuw, die het toch al gevoelige evenwicht in het 

duingebied verstoorde en het negatieve effect van de Jonge Duinvorming versterkte.306 Wanneer 

we kijken naar de ligging van de te localiseren plaatsnamen van vóór 1000 in het strandwallen-

gebied, speciaal tussen Rijn en Maas, dan constateren we dat het proces van Jonge Duinvorming 

alleen nooit deze ontvolking kan hebben veroorzaakt. Daarvoor is het areaal van een ‘leeg’ Oude 

Duingebied zonder nederzettingen dat buiten het bereik van de Jonge Duinen en de kusterosie 

is gebleven te groot. Dit maakt het aannemelijk dat verdroging an sich al snel tot problemen 

leidde op de akkergronden van de geest. Vermoedelijk waren de wat lager – dus natter – gele-

gen oostelijke rij strandwallen en de uitlopers daarvan in de nabijheid van de estuaria minder 

gevoelig voor verdroging. Misschien dat het verlaten van nederzettingen op de strandwallen 

van Wassenaar, Den Haag en Monster mede het gevolg was van een snellere bodemuitputting 

door een te korte regeneratieperiode van dit gebied na de overexploitatie in de Romeinse tijd. 

Het verdwijnen van veel nederzettingen in de duinstreek zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben 

gehad op de nederzetttingsstructuur. Hier lopen we echter teveel op de zaken vooruit (zie par. 

4.10) en bovendien belanden we in een periode die buiten het bereik van deze studie ligt. 

303	 	Buitelaar	1993,	178.
304	 	Besteman	1990,	111.
305	 	Dijkstra/De	Koning/Lange	2006,	202.	Een	veerverkaveling	beperkt	zich	dus	niet	alleen	tot	het	veengebied.
306	 	Heidinga	1984;	1987,	127-129;	Hallewas	1984.
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We kunnen de belangrijkste conclusie van Henderikx ten aanzien van de verhouding tussen 

geologie en bewoning dan ook opnieuw beamen: de archeologie bevestigt en versterkt het 

beeld dat op grond van naamkundige gegevens al duidelijk was, namelijk dat vóór circa 1000 na 

Chr. de nederzettingen zich beperkten tot de stroomruggen en oeverwallen, de ruggen in het 

getijdengebied en de strandwallen. De eerste systematische ontginningen (en dus bewoning) 

van de Zuid-Hollandse veengebieden namen op zijn vroegst in de tweede helft van de 10e eeuw 

een aanvang.307 Het is niet uitgesloten dat het begin van de systematische verkaveling op de 

rivieroevers begon in de voorafgaande periode van de 9e-eerste helft 10e eeuw.

3.7 Bevolkingsomvang

Was de achteruitgang van de bewoning na de Romeinse periode al niet in exacte getallen te 

vangen, voor het berekenen van de vroeg-middeleeuwse bevolkingsomvang van het onder-

zoeksgebied geldt dit evenzeer. Toch is deze excercitie nodig, willen we een idee krijgen van 

de schaal van de samenleving en de getalsmatige verhouding tot andere gebieden, hoeveel 

mitsen, maren en marges dit ook oplevert. Om een schatting te geven van de bevolkingsomvang 

in het Zuid-Hollandse kustgebied kan geen gebruik gemaakt worden van gegevens van veld-

verkenningen. Daarvoor zijn in de Randstad te veel gebieden bebouwd of vergraven. Het enige 

aanknopingspunt dat ons ter beschikking staat is de kartering van (mogelijke) nederzettingen 

voor de verschillende perioden, zoals weergegeven in de figuren 3.3, 3.6 en 3.7. Dit betreft de ne-

derzetting in enge zin, oftewel alleen de ligging van een huis met erf. Naast het aantal nederzet-

tingen per vierkante kilometer zijn de volgende variabelen nodig om een inschatting te maken 

van de bevolkingsgrootte: het aantal gelijktijdige nederzettingen, het aantal boerderijen per 

nederzetting, aantal personen per boerderij en de oppervlakte van het voor bewoning gunstig 

gebied. Daarna kan per periode een inschatting van het aantal inwoners worden gemaakt, 

rekening houdend met een zekere groei en spreiding van de bewoning in de loop van de tijd. Tot 

besluit wordt een vergelijking met andere gebieden en voor- en naliggende perioden gemaakt.

Aantal nederzettingen per vierkante kilometer

Voor een zinvolle inschatting van het gemiddeld aantal nederzettingen per vierkante kilometer 

wordt binnen de verspreidingskaarten gekeken naar gebieden die relatief veel vindplaatsen 

hebben opgeleverd en/of minder zijn verstoord door grootschalige afgraving of overbouwing. 

Voor de Merovingische periode zijn dit de monding van de Oude Rijn (0,5 à 2 nederzettingen/

km2), de fluviatiele Rijnoevers (3 nederzettingen/6 km2) en de duinen bij Monster (6 nederzettin-

gen/6 km2). Voor de Karolingische periode komen daar nog concentraties van vindplaatsen bij in 

de duinen van Wassenaar (4 nederzettingen/11 km2) en Noordwijk (2 nederzettingen/4 km2). De 

laat-Romeinse periode laat ik op dit punt buiten beschouwing, vanwege het zeer geringe aantal 

vindplaatsen en de problematische interpretatie daarvan (zie pag. 71 en verder).

In bovengenoemde gebieden is voor zowel de Merovingische als Karolingische tijd sprake 

van doorgaans 0,5 nederzetting/km2. Dit getal is aan de ene kant misschien te hoog, omdat 

er ook gebieden zullen zijn geweest met minder bewoning. Aan de andere kant is bekend uit 

veldverkenningen – bijvoorbeeld in het dekzandgebied van Texel – dat deze veel nieuwe vind-

plaatsen opleverden. En zelfs dan zullen veel vindplaatsen nog niet zijn ontdekt. Deels komt dit 

omdat het vroeg-middeleeuwse handgemaakte, zachtere aardewerk vergankelijker is en min-

der snel wordt herkend dan de hardere scherven van het geïmporteerde draaischijfaardewerk. 

307	 	Henderikx	1986,	483-499;	1987,	45-62.
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Maar ook het gemiddeld aantal scherven per vindplaats bleek lager te zijn dan bij vindplaatsen 

uit prehistorische en Romeinse perioden.308 

Bloemers berekende voor het intensiever bewoonde Romeins Zuid-Holland een dichtheid 

van 1 à 2 nederzettingen/km2. De 0,5 nederzetting/km2 voor de vroeg-middeleeuwse periode 

past in de lijn der verwachting en zal dan ook als uitgangspunt gelden voor de verdere bereke-

ning van het aantal inwoners. 

Aantal gelijktijdige nederzettingen

Niet alle vindplaatsen vertegenwoordigen nederzettingen die gelijktijdig hebben bestaan. Het 

aantal gelijktijdige nederzettingen hangt af van de duur van de bewoning op één plaats en de 

levensduur van een boerderij. Voor de bewoningsduur staan diverse opgravingsgegevens ter 

beschikking, uit Koudekerk [7], Oegstgeest [21], Rijnsburg [51], Valkenburg [56], Katwijk [58] 

en Den Haag [80] (zie par. 4.2). Op basis van het aardewerkspectrum is meestal sprake van een 

bewoningsduur van 150 jaar, oftewel vrijwel de gehele Merovingische òf Karolingische periode. 

Daarbinnen is sprake van (minstens) twee tot drie herbouwfasen van boerderijen. Dit zou bete-

kenen dat de levensduur van één boerderij 50 tot 75 jaar zou bedragen. Bij het gebruik van eiken 

als bouwhout is dit goed mogelijk; door reparaties is zelfs een langere levensduur haalbaar. 

Perioden van 25 tot 30 jaar – gelijk aan een familiegeneratie – worden ook genoemd in de litera-

tuur.309 Als middenweg ga ik uit van een levensduur van een boerderij van 50 jaar. 

De boven aangehaalde opgravingsgegevens betreffen nederzettingen met zo’n drie boerde-

rijfasen op vrijwel dezelfde locatie, die gedurende de Merovingische of Karolingische periode 

slechts geleidelijk opschoven. Er waren naar verwachting ook ontginningen van een enkele 

boerderij, die na één fase over een grotere afstand is verplaatst of zelfs opgegeven. Gemiddeld 

is dan sprake van anderhalve fase per nederzetting. Het aantal gelijktijdig bestaande nederzet-

tingen is derhalve de helft van het berekende totaal.

Aantal boerderijen per nederzetting

De boven aangehaalde opgravingen geven een idee over het aantal boerderijen per nederzet-

ting. Op basis van de aanwezige woonstalhuizen liep dit uiteen van (minstens) drie tot vijf 

boerenbedrijven. Einzelhöfe komen bij deze opgravingen niet voor, maar dit kan liggen aan het 

feit dat deze nederzettingen vrijwel allemaal op oeverwallen zijn gelegen met een beperkte lo-

catiekeuze. Wellicht dat zich in het strandwallengebied wel nederzettingen met een singulaire 

boerderij hebben bevonden. Voor de berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde neder-

zettingsgrootte van drie boerderijen. 

Aantal personen per boerderij

Op basis van historisch onderzoek en etnografische informatie wordt het aantal personen 

per huishouden in de archeologie doorgaans gesteld op vijf tot zeven à acht personen. Voor 

de berekeningen gaat men gewoonlijk uit van zes personen, wat ook hier het geval zal zijn. Bij 

boerderijen met een veestapel van vijftien of meer runderen, is het op basis van zelfvoorziening 

mogelijk dat sprake was van grotere huishoudens van zo’n tien personen (zie bijlage 6). Hiermee 

zal in de bepaling van het inwoneraantal rekening mee moeten worden gehouden.

308	 	Woltering	1979,	82-85;	1996-1997,	215-234	en	338-340.
309	 	Zimmermann	1998,	50-63.
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De grootte van het voor bewoning gunstige gebied

Omdat de verspreiding van de bewoning in de periode 270-900 na Chr. zich vrijwel uitsluitend 

beperkte tot de Oude Duinen en de rivieroevers, zullen deze beide gebieden als uitgangspunt 

dienen. Onder de Oude Duinen wordt verstaan het gebied van de strandwallen, de al dan niet 

overstoven strandvlaktes met veen en een één kilometer brede strook van het veengebied, 

direct grenzend aan de meest oostelijke strandwal (langs Rijswijk-Voorschoten en Warmond-

Hillegom). Binnen dit gebied beperkten de boerderijlocaties zich tot de strandwallen of de flank 

daarvan. Niet meegerekend is een 500 m brede strook direct langs de kust. 

Een lastige vraag is of rekening gehouden moet worden met het onontgonnen blijven van 

een deel van het Oude Duinlandschap. Op de oudste, redelijk gedetaileerde kaarten van de 

kuststreek uit het begin van de 17e eeuw, is te zien dat ongeveer de helft van de Oude Duinen 

nog bestond uit ‘woeste grond’. Dit betreft vooral het duingebied op de relatief wat hoger 

en droger gelegen westelijke reeks strandwallen. Deze situatie gaat echter niet terug tot de 

Vroege Middeleeuwen, aangezien van deze Oude Duinen bij Wassenaar Merovingische en 

Karolingische vindplaatsen bekend zijn. De woeste gronden van dit Oude Duinlandschap zullen 

voor een deel ontstaan zijn door overstuivingen na de Romeinse tijd en voor een ander deel na 

het verlaten van vele nederzettingen in de 11e-12e eeuw, waarschijnlijk als gevolg van droogte, 

overexploitatie en bevolkingsdruk (zie pag. 94 en verder). Er is geen rekening gehouden met het 

blijven bestaan van delen van het bos, dat na de Romeinse tijd de kans had gekregen zich in het 

Oude Duingebied uit te breiden (zie pag. 26 en verder). Uit nederzettingsnamen als Voorhout en 

Noordwijkerhout weten we dat vanaf de vroeg-middeleeuwse periode delen van dit bosareaal 

werden ontgonnen. In de Late Middeleeuwen bleven delen van deze ‘Haarlemmerhout’ en in 

beperkte mate ook de ‘Haagse hout’, nog bestaan als jachtgebied voor de Hollandse graven. 

Dit wil echter niet zeggen dat alleen langs de randen van het bos ontginningen plaatsvonden. 

Vroeg-middeleeuwse vindplaatsen uit de duinen bij Noordwijk en Den Haag bewijzen het 

tegendeel. Dit bosgebied was overigens niet een groot aaneengesloten loofbos, maar een lap-

pendeken van institutionele grenzen, bos en onontgonnen duinvegetaties.310 Delen van deze 

‘hout’ zullen na het verlaten van nederzettingen in de loop van de de Volle Middeleeuwen weer 

woest zijn geworden. Tegen de tijd dat de Hollandse graven vast genoeg in het zadel zaten om 

de ‘hout’ te rekenen tot hun wildernisregaal, waarschijnlijk in of kort na de tweede helft van de 

12e eeuw311, zal de omvang woeste grond zijn toegenomen.

Kortom, bij de berekeningen wordt geen deel van het Oude Duingebied op voorhand uit-

gesloten van bewoning (behalve een strook direct langs de kust). De nederzettingsdichtheid 

was relatief laag, zodat altijd wel ergens – hetzij aaneengesloten, hetzij versnipperd – ruimte 

overbleef voor woeste gronden met bosgebied, duinvegetaties en verstuivingen.

310	 	Rentenaar	1977.
311	 	Rentenaar	1977,	369.
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Tabel 3.2 Oppervlakte van het Zuid-Hollandse ‘oude land’ per deelgebied in vierkante kilometers. 

GEBIED km2

1. de oevers van de Oude Rijn (vanaf Zwammerdam naar de kust)

fluviatiele stroomrug Oude Rijn (oeverwal + komgrond) 38

mariene stroomrug Oude Rijn (oeverwal + komgrond) 60

totaal 98

2. het Oud Duingebied ten noorden van de Oude Rijn (tot Noord-Holland)

geërodeerde kust Noordwijk – strandwal (exclusief zeereep van 500 m breed) 11

geërodeerde kust Noordwijk – overstoven strandvlaktevenen 15

strandwallen Noordwijk 27

(overstoven) strandvlaktevenen Noordwijk 20

strandwallen Warmond-Hillegom 28

strandvlaktevenen Noordwijk-Warmond-Hillegom tot oostgrens 25

strook veengebied van 1 km breed langs meest oostelijke strandwal 14

totaal 140

3. het Oud Duingebied ten zuiden van de Oude Rijn (tot halverwege)

geërodeerde kust Wassenaar – strandwal (exclusief zeereep van 500 m breed) 6

geërodeerde kust Wassenaar – overstoven strandvlaktevenen 4

strandwallen Wassenaar 31

strandwallen Voorschoten 12

(overstoven) strandvlaktevenen Wassenaar-Katwijk 34

strandvlaktevenen Wassenaar-Voorschoten tot oostgrens 10

strook veengebied van 1 km breed langs meest oostelijke strandwal 8

totaal 105

4. het Oud Duingebied ten noorden van de Maas (tot halverwege)

geërodeerde kust Monster – strandwal (exclusief zeereep van 500 m breed) 20

geërodeerde kust Monster – overstoven strandvlaktevenen 6

strandwallen Monster-Den Haag 28

strandwallen Rijswijk-Voorburg 11

Naaldwijkse geest 4

(overstoven) strandvlaktevenen Monster-Den Haag 10

strandvlaktevenen Monster Den Haag tot oostgrens Voorschoten 29

strook veengebied van 1 km breed langs meest oostelijke strandwal 10

totaal 118

5. de oevers van de Maasmonding (vanaf Rotterdam naar de kust)

mariene stroomrug noordoever Maasmond (oeverwal + komgrond) 72 

mariene stroomrug zuidoever Maasmond (oeverwal + komgrond) 46

totaal 118

6. de oevers van het Maas-Merwede gebied

oeverwallen (strook van 250 m breed) 56

7. de kop van Voorne en Goeree

strandwallen Voorne en Goeree 10

totale oppervlakte woongebied 645
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Voor de rivieroevers wordt aangenomen dat van de stroomruggen langs de grote rivieren (50 

%) hoog genoeg lag om geschikt te zijn voor bewoning en beakkering. Het overige, nattere deel 

werd gebruikt voor hooi- en graslanden. Bij de oevers van het Maas-Merwedegebied, die later 

grotendeels geërodeerd zijn, is een oeverwal van 250 m breed aangenomen ter weerszijden van 

de rivieren. 

Op basis van de paleogeografische reconstructie van Zuid-Holland rond 750 na Chr. en de 

daaruit voortvloeiende omvang van de fysisch-geografische eenheden (tabel 3.2), is per deel-

gebied het voor huizen en erven geschikt gebied te bepalen (tabel 3.3). De afbakening van de 

deelgebieden is weergegeven in fig. 3.12.

Fig. 3.12 Ligging van de deelgebieden gebruik bij het inschatten van de bevolkingsomvang.
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Tabel 3.3 Oppervlakte van voor huizen en erven geschikt aantal vierkante kilometers, per deelgebied binnen het Zuid-Hollandse 

‘oude land’. 

deelgebied geschikt aantal km2

1. de oevers van de Oude Rijn (vanaf Zwammerdam naar de kust) 49 

2. het Oud Duingebied ten noorden van de Oude Rijn (tot Noord-Holland) 66

3. het Oud Duingebied ten zuiden van de Oude Rijn (tot halverwege) 49

4. het Oud Duingebied ten noorden van de Maas (tot halverwege) 63

5. de oevers van de Maasmonding (vanaf Rotterdam naar de kust) 59

6. de oevers van het Maas-Merwede gebied 56

7. de kop van Voorne en Goeree 10

totaal 352

Aantal inwoners

Met behulp van de variabelen kan nu een idee van het aantal vroeg-middeleeuwse inwoners 

voor het onderzoeksgebied worden verkregen (tabel 3.4). Het hieruit voortvloeiende getal van 

circa 1.600 personen is zeker geen bovengrens. Wanneer we ervan uitgaan dat eenderde tot de 

helft van het aantal boerderijen bestond uit huishoudens met tien personen, dan was sprake 

van ruim 2.000 inwoners. Een andere informatiebron die we kunnen gebruiken is het aantal 

nederzettingen dat genoemd wordt in goederenlijsten en schenkingen, of die op naamkundige 

gronden uit de Vroege Middeleeuwen dateren. Henderikx noemde in zijn overzicht om en nabij 

85 plaatsen, die vrijwel allemaal waren te situeren in de deelgebieden 1 tot en met 5. Zo’n 82% 

hiervan werd genoemd in de goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk, waarvan de 

inventarisatie dateerde rond 900, het einde van de Karolingische periode.312 De 85 plaatsnamen 

zijn ongeveer elf meer dan berekend in tabel 3.4 (in theorie 15 % meer, oftewel 200 inwoners) 

en is een aanwijzing dat het werkelijke aantal vindplaatsen wat hoger ligt dan aangenomen. 

Hoeveel hoger, is afhankelijk van hoe we deze vergelijking met het aantal overgeleverde plaats-

namen moeten duiden. Er zijn twee mogelijkheden:

	› het	archeologisch	aantal	berekende	nederzettingen	is	vrijwel	juist.	De	overgeleverde	

plaatsnamen	vertegenwoordigen	vrijwel	alle	vroeg-middeleeuwse	nederzettingen	die	er	in	

deelgebied	1-5	geweest	zijn;

	› de	genoemde	nederzettingen	uit	deelgebied	1-5	betreffen	slechts	een	deel	van	het	totaal	aantal	

nederzettingen,	omdat	het	niet	aannemelijk	is	dat	uit	vrijwel	alle	bestaande	vroeg-middeleeuwe	

nederzettingen	iets	is	geschonken	aan	de	kerk.	Het	archeologisch	aantal	berekende	

nederzettingen	is	te	laag.	

Stel dat het aantal vindplaatsen per km2 te laag is ingeschat en niet 0,5 is maar 1. Dan 

zouden er op basis van zes-persoonshuishoudens rond de 3.100 inwoners zijn geweest (bij 

tien-persoons huishoudens bij eenderde tot de helft van het aantal boerderijen circa 3.800 

312	 	Henderikx	1986;	1987	appendix	II-IV.	Zie	ook	pag.	89	en	verder	in	dit	proefschrift.
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tot 4.100 inwoners). Het aantal overgeleverde plaatsnamen bedroeg in dat geval 60 % van het 

aantal berekende nederzettingen. Aan de andere kant is het best mogelijk dat uit vrijwel elke 

nederzetting een schenking is gedaan aan de kerk. Uit oogpunt van het eigen zieleheil, als spi-

rituele patronage en ter versterking van hun sociale netwerk zullen veel lokale grondeigenaren 

tot een schenking zijn overgegaan.313 De overgeleverde oorkonden verzameld in deel I van het 

Oorkondenboek van Holland en Zeeland laten zien, dat naast schenkingen uit één nederzetting, 

regelmatig bezit uit drie tot vier plaatsen werd geschonken, die soms ver uiteen gelegen waren. 

Vrijwel elke nederzetting moet door de wijdvertakte verwerving en erfenis van grondbezit 

betrokken zijn geweest in de schenkingen aan de kerk.314

Bij dit soort berekeningen zal de waarheid ergens in het midden liggen (tabel 3.5). Uitgaande 

van alleen zes-persoons huishoudens bedroeg het inwoneraantal ongeveer 2.400 mensen. 

Wanneer de helft van de boerderijen bestond uit tien-persoons huishoudens was het aantal 

inwoners circa 3.100 mensen. Hierbij is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van niet-

agrariers, zoals handelaren of geestelijken. De omvang van deze groep is in de vroege Middel-

eeuwen nog zeer bescheiden; bovendien zal de handel doorgaans part-time zijn uitgeoefend, 

naast het boerenbedrijf. 

Tabel 3.4 Berekening van het aantal nederzettingen, boerderijen en inwoners in het kustgebied van Zuid-Holland in de Vroege Mid-

deleeuwen, op basis van 0,5 nederzetting per km2, 1,5 bewoningsfase, 3 boerderijen per nederzetting en een zes-persoons huishou-

den per boerderij. 

 

deelgebied km2

gelijktijdige 

nederzet-

tingen boerderijen personen

1. de oevers en monding van de Oude Rijn 49 13 39 234

2. het Oud Duingebied ten noorden van de Oude Rijn 66 17 51 306

3. het Oud Duingebied ten zuiden van de Oude Rijn 49 13 39 234

4. het Oud Duingebied ten noorden van de Maas 63 16 48 288

5. de oevers van de Maasmonding 59 15 45 270

6. de oevers van het Maas-Merwedegebied 56 14 42 252

7. de kop van Voorne en Goeree 10 3 9 54

totaal aantal alle gebieden 352 91 273 1.638

313	 	Vergelijk	de	achtergrond	van	de	schenkingen	zoals	verwoord	door	Innes	voor	het	Duitse	Midden-Rijngebied.	Er	is	wel	berekend	dat	op	het	

hoogtepunt	van	de	schenkingen	in	het	oosten	van	Francia	een	derde	tot	de	helft	van	het	grondbezit	in	handen	van	kloosters	of	kerken	was	

(Innes	2000,	13-50).
314	 	Met	het	aantal	mansi (hoeven)	genoemd	in	de	Utrechtse	goederenlijst	is	niets	gedaan	in	het	kader	van	een	berekening	van	het	aantal	boer-

derijen.	Niet	alleen	omdat	het	totale	aantal	onbekend	is	(het	aantal	hoeven	wordt	bij	schenkingen	van	hele	of	grote	delen	van	nederzet-

tingen	niet	genoemd),	maar	ook	omdat	ten	tijde	van	de	opstelling	van	de	goederenlijst	een	mansus niet	meer	gelijk	was	aan	één	boerderij	

of	hoeve,	maar	was	verworden	tot	een	rekeneenheid	die	los	stond	van	de	oorspronkelijke	betekenis.	Zie	ook	par.	7.3.
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Tabel 3.5 Berekening van het aantal nederzettingen, boerderijen en inwoners in het kustgebied van Zuid-Holland in de Vroege 

Middeleeuwen, op basis van 0,75 nederzetting per km2, 1,5 bewoningsfase, 3 boerderijen per nederzetting en een zes-persoons 

huishouden per boerderij. 

deelgebied km2

gelijktijdige 

nederzet-

tingen boerderijen personen

1. de oevers en monding van de Oude Rijn 49 18 54 324

2. het Oud Duingebied ten noorden van de Oude Rijn 66 25 75 450

3. het Oud Duingebied ten zuiden van de Oude Rijn 49 18 54 324

4. het Oud Duingebied ten noorden van de Maas 63 24 72 432

5. de oevers van de Maasmonding 59 22 66 396

6. de oevers van het Maas-Merwedegebied 56 21 63 378

7. de kop van Voorne en Goeree 10 4 12 72

totaal aantal alle gebieden 352 132 396 2376

Groei en spreiding van de bevolking

Het berekende aantal van 2.400 tot 3.100 mensen betreft de situatie tegen het einde van de 

Karolingische tijd, als de verspreiding van de bewoning haar grootste omvang heeft bereikt, in 

het bijzonder in het mondingsgebied van de Maas en het Maas-Merwedegebied (deelgebieden 

5 en 6). De dichtheid aan nederzettingen in de Merovingische tijd lijkt in de overige gebieden 

niet veel onder te doen voor de Karolingische periode. Rekenen we voor de deelgebieden 5 en 6 

slechts een kwart van het aantal berekende inwoners, dan bedroeg het aantal bewoners in de 

Merovingische periode ongeveer 1.800 tot 2.400 personen. 

Voor het bewonersaantal in de laat-Romeinse tijd is het moeilijk een gefundeerd getal te 

noemen. Op basis van de overgeleverde archaïsche plaatsnamen en de verhouding van het 

aantal vindplaatsen (zie pag. 78 en verder) zou een omvang van 10 % ten opzichte van het einde 

van de Karolingische tijd een redelijke inschatting kunnen zijn. Dit komt neer op 240 tot 310 per-

sonen, oftewel zo’n 300 personen verdeeld over 40 huishoudens/boerderijen, die over slechts 

een tiental nederzettingen verspreid kunnen zijn geweest. 

De sterke toename in verhouding tot de laat-Romeinse periode van het aantal vindplaatsen 

uit de Merovingische en Karolingische tijd, is in het verleden wel verklaard uit een mix van 

interne regionale bevolkingsgroei en immigratie door groepen van buitenaf.315 Hierin is getracht 

nader inzicht te verkrijgen door te kijken naar de factor bevolkingsgroei. Een bevolkingsgroei 

van 1 % per jaar wordt wel beschouwd als kenmerkend voor een stabiele agrarische samenle-

ving.316 Uitgaande van 300 personen in het jaar 450, het einde van de laat-Romeinse tijd, zouden 

er bij een jaarlijkse groei van 1% in 900 na Chr. in Zuid-Holland circa 26.400 inwoners woonachtig 

moeten zijn. Dit getal is duidelijk buiten proportie. Bij een groei van 0,5 % per jaar komt men op 

315	 	Bult/Hallewas	1990b,	75.
316	 	Chamberlain	2006,	64-67.
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basis van 300 mensen uit op 2830 inwoners, een getal dat een stuk dichter bij het ingeschatte 

aantal ligt. De regio zou dus op eigen kracht, vanuit de restbevolking uit de laat-Romeinse 

periode, de berekende bevolkingsgroei volbracht kunnen hebben. De praktijk zal echter 

gecompliceerder zijn geweest, alleen al om inteelt te voorkomen: we weten niet precies of er 

periodes van snellere of langzamere bevolkingsaanwas waren en door huwelijksnetwerken, 

familierelaties en bezitsverwerving zal sprake zijn geweest van een zekere in- en uitstroom van 

mensen vanuit en naar andere regio’s. Een massale migratie van buitenaf lijkt niet nodig te zijn 

geweest. Alhoewel het gebied rond 900 niet de maximale draagkracht bereikte, moet over het 

geheel genomen sprake zijn geweest van een langzame groei.

Hoe verhouden de berekende bevolkingsaantallen zich met die van de Romeinse periode 

in Zuid-Holland? Bloemers ging bij zijn berekening uit van 1 tot 2 nederzettingen/km2. Zonder 

rekening te houden met het aantal gelijktijdige nederzettingen, kwam hij voor een gebied van 

357 km2 (vergelijkbaar met deelgebied 1, 3, 4 en de helft van 5) uit op 350 tot 700 nederzettingen. 

De inheemse bevolking zou in dit gebied in de 1e eeuw 2.100 tot 4.200 personen hebben bedra-

gen, uitgaande van één boerderij per nederzetting met een huishouden van gemiddeld zes 

personen. Voor de 2e eeuw ging Bloemers – op basis van de opgraving Rijswijk-De Bult – uit van 

gemiddeld drie boerderijen per nederzetting, wat een bevolking van 6.300 tot 12.600 personen 

oplevert. Samen met de aanwezige militairen en bevolking uit vici en de stad Forum Hadriani 

(circa 5.300 tot 8.000 personen), zou de totale bevolking van Romeins Zuid-Holland rond de 

12.000 tot maximaal 20.000 inwoners hebben bedragen.317 Inmiddels is duidelijk dat niet alle 

nederzettingen in de Midden-Romeinse tijd uitgroeiden tot plaatsen met gemiddeld drie boer-

derijen.318 Het bewonersaantal zou dan iets naar beneden begesteld kunnen worden tot rond de 

10.000 of maximaal 16.000 personen. Ook dit aantal drukte waarschijnlijk op de grenzen van de 

maximale draagkracht van het gebied. Een berekening van op basis van de gegevens uit bijlage 

6 wijst op zo’n 9.000 inwoners als bovengrens.319

In tabel 3.6 is voor het onderzoeksgebied een vergelijking gemaakt van het aantal inwoners/

km2 per periode. Daarbij is niet uitgegaan van het alleen voor huis en erf geschikte gebied, maar 

van het totale opervlakte aan ‘oud land’, dus zonder de grote veengebieden. 

Tabel 3.6 Geschat aantal inwoners en aantal inwoners per km2, op basis van een woongebied van 645 km2.

periode geschat aantal inwoners aantal inwoners per km2

Vroeg-Romeinse tijd 2.100 – 4.200 3,2 – 6,5

Midden-Romeinse tijd 10.000 – 16.000 15,5 – 25

Laat-Romeinse tijd 240 – 310 0,4 

Merovingische tijd 1.800 – 2.400 2,8 – 3,7

Karolingische tijd 2.400 – 3.100 3,7 – 4,8

317	 	Bloemers	1978,	103-104	en	124-126.
318	 	Van	Londen	2006,	181.
319	 	Voor	de	berekening	is	uitgegaan	van	een	gebied	van	357	km2,	waarvan	de	helft	wordt	bewoond	door	zes-persoons	huishoudens	(die	20	ha	

benodigen)	en	de	andere	helft	door	tien-persoons	huishoudens	(die	50	ha	nodig	hebben).	Dit	levert	8.925	inwoners	op.
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Over de middeleeuwse periode na de Karolingische tijd zijn geen bevolkingscijfers beschik-

baar. Men schat dat rond 1200 in Holland en Zeeland ongeveer 170.000 mensen woonden. Op 

basis van enkele enquetes gehouden rond 1500 heeft men berekend dat toen sprake was van 47 

personen/km2, waarbij de helft van de bevolking in de stad leefde.320 

Tot slot is het aardig het aantal berekende inwoners voor de Karolingische periode te 

vergelijken met het aantal dienstplichtige plattelanders rond 1350. Dit deed men namelijk aan 

de hand van ‘riemtalen’, het aantal huislieden dat in staat werd geacht mee te roeien in een 

heerkogge. Deze dienstplicht is waarschijnlijk ingevoerd door de Frankische rijksoverheid in 

de 9e eeuw, om aanvallen van Vikingen beter te kunnen pareren. Voordat het aantal te leveren 

riemtalen in de late 14e eeuw door afkoping en de opkomst van huurlingenlegers sterk terug-

liep, was binnen het Hollandse graafschap sprake van 1607½ riemtal, exclusief het baljuwschap 

Zuidholland (het Maas-Merwedegebied). Voor de Hollandse gebieden Rijnland, Delfland en 

Schieland bedroeg het aantal riemtalen 474 (ongeveer 20 schepen van 25 man).321 Gaan we ervan 

uit dat elke dienstplichtige het gezinshoofd was van een huishouden van gemiddeld zes perso-

nen, dan was sprake van een plattelandsbevolking van zo’n 2.800 personen. Inclusief het baljuw-

schap Zuidholland was in totaal wellicht sprake van iets meer dan 3.000 mensen. Aangezien 

het aantal riemtalen na 1350 alleen nog maar verminderde, geeft het getal van 1607½ riemtal 

mogelijk indirect een indicatie voor de bevolkingsomvang uit de begintijd van het Hollandse 

graafschap.322 Het voornoemde getal van 3000 mensen ligt aardig in de buurt van de 2.400 tot 

3.100 inwoners zoals berekend voor de 9e eeuw, toen van steden en grote huurlingenlegers nog 

geen sprake was. De in de latere Middeleeuwen genoemde dubbele tot viervoudige heervaart, 

waarbij tot drie man per riemtal opgeroepen konden worden, moet op basis van deze vergelij-

king het resultaat zijn van een ontwikkeling uit de periode na 900.

Vergelijking met aantal inwoners van andere regio’s 

Hoe verhouden de in tabel 3.6 weergegeven getallen zich tot andere Nederlandse regio’s in de 

Vroege Middeleeuwen? In tabel 3.7 staat een overzicht van bevolkingsdichtheden zoals die door 

verschillende auteurs berekend zijn voor andere gebieden. De cijfers zijn op verschillende wijze 

tot stand gekomen, maar niettemin kan een idee worden verkregen van de overeenkomsten en 

verschillen. 

Lastig is dat een enigszins betrouwbare inschatting van de vroeg-middeleeuwse bevol-

kingsaantallen op basis van archeologische gegevens in Friesland en Groningen nog niet is 

uitgevoerd. De berekening die Slicher van Bath destijds maakte voor de Karolingische tijd gaat 

waarschijnlijk uit van te hoge aantallen inwoners.323 Wanneer we de dorpen die niet op terpen 

gelegen zijn niet meerekenen en uitgaan van een oppervlakte van het terpengebied van circa 

900 km2 voor Friesland (dus zonder Zevenwouden) en 550 km2 voor Groningen, dan komt men 

op een bevolkingsdichtheid van respectievelijk 23.000/900 = 25,5 en 8.300/550 = 15,2 inwoners 

per km2. Deze onwaarschijnlijk hoge aantallen zijn vrijwel gelijk aan de 30.000 à 40.000 inwoners 

die recent zijn ingeschat voor de Midden-Romeinse tijd.324 Knol heeft in zijn dissertatie geen 

berekening gemaakt van het aantal vroeg-middeleeuwse inwoners. Belangrijk is echter zijn 

320	 	Bieleman	1992,	33.
321	 	Jansen/Hoppenbrouwers	1979.
322	 	Zoals	ook	gesuggereerd	door	Jansen/Hoppenbrouwers	1979,	17.
323	 	Slicher	van	Bath	1965,	131-133.	Voor	de	‘terpen	met	kerken’	ging	hij	uit	van	veertien	boerderijen.
324	 	Bazelmans/Groenendijk/De	Langen	2005,	21.
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constatering dat niet alle terpen continue bewoond werden.325 Voor een ruwe inschatting van 

het aantal inwoners ben ik voor de Merovingische periode uitgegaan van zo’n 360 nederzettin-

gen in het Friese terpengebied en 150 in het terpengebied van Groningen en het aangrenzende 

deel van Ostfriesland.326 Bij gemiddeld drie boerderijen per nederzetting, met òf alleen zes-

persoonshuishoudens òf de helft tien-persoonshuishoudens, varieert de bewoningsdichtheid 

voor Friesland voor de Merovingisch/Karolingische tijd tussen de 7,2 en 9,7 per km2 (zie verder 

tabel 3.7). 

Tabel 3.7 Vergelijking van de bevolkingsdichtheden van enkele Nederlandse regio’s.

regio

Zuid-Holland

Utrecht-Dorestad327

Veluwe328

Drenthe329

Twente330

Brabant331

Texel332

Friesland

Groningen/ 

deel Oost-Friesland

De bevolkingsdichtheid van het Zuid-Hollandse gebied sluit aan bij dat van de Pleistocene 

zandgronden, hetgeen niet verwondelijk is door de aanwezigheid van het Oude Duinlandschap. 

De Holocene kleigebieden (Friesland en Utrecht-Dorestad) springen er duidelijk uit wat bevol-

kingsaantal betreft. Overigens is het bij de dichtheid van bewoning van Texel problematisch dat 

daar alleen is uitgegaan van de Pleistocene dekzandkop. Wanneer een even groot gebied van 

de rondom aanwezige kwelder wordt meegerekend, dan is sprake van een dichtheid van zo’n 

10 inwoners/km2. Ook al is de bevolkingsdichtheid van het gebied Utrecht-Dorestad grofweg 

ingeschat, deze is slechts met weinig andere gebieden in vroeg-middeleeuws West-Europa 

vergelijkbaar: het Seinegebied nabij Parijs, de omgeving van Saint Omer, het Duitse Rijnland 

325	 	Knol	1993,	43.
326	 	Hierbij	ben	ik	uitgegaan	van	een	getal	dat	ligt	tussen	het	totaal	aantal	terpen	en	vindplaatsen	per	deelgebied:	voor	Friesland	circa	Merovin-

gisch/Karolingische	235	vindplaatsen	en	circa	500	terpen	en	voor	Groningen/aan-grenzend	Ostfriesland	69	Merovingische	en	126	Karolingi-

sche	vindplaatsen	en	circa	230	terpen	(zie	Knol	1993,	109,	tabel	7	voor	het	aantal	vindplaatsen	en	de	paleogeografische	kaart	voor	het	aantal	

terpen).
327	 Kooistra	1996,	par.	3.3.2.
328	 Woltering	1997,	340-341,	op	basis	van	Heidinga	1987,	171-173	(noot	33).
329	 Woltering	1997,	341,	op	basis	van	Waterbolk	1990,	368.
330	 Woltering	1997,	341,	op	basis	van	Blok	1985.
331	 Maas-Demer-Scheldegebied,	Theuws	1988,	193.
332	 Woltering	1997,	340.

km2

aantal inwoners inwoners per km2

Merovingische 

tijd

Karolingische 

tijd

Merovingische 

tijd

Karolingische 

tijd

645 1.800 - 2.400 2.400 - 3.100 2,8 - 3,7 3,7 - 4,8

75 1.500 20

1.000 1.250-2.625 5.000-10.500 1 - 2,5 5 - 10

1.300 3.050-4.270 / 4.300-9.030 2,5 - 7

1.200 4.450-9.345 3,5 - 7,5

10.400 5.000 - 6.000 0,5 - 0,6

18,5 390-570 420-600 21 - 31 23 - 32

900 6.500 - 8.700 7,2 - 9,7

700 2.700 - 3.600 3.200 - 4.200 3,9 - 5,1 4,6 - 6
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rondom Keulen en het Midden-Maasgebied rondom Huy, Luik en Maastricht.333 De bewonings-

dichtheid in het noordelijk terpengebied komt circa drie maal lager uit dan berekend door 

Slicher van Bath. De absolute aantallen zijn echter relatief hoog in vergelijking met de meeste 

andere gebieden. 

Binnen vroeg-middeleeuws Frisia nam het Zuid-Hollandse gebied wat bevolkingsdichtheid 

betreft een lagere positie in dan het noordelijk terpengebied en het westelijk rivierengebied, 

waar respectievelijk twee tot vier maal zoveel mensen woonden. Vanwege het vergelijkbare 

landschap zal hetzelfde gegolden hebben voor Noord-Holland. Zeeland, waar in de Karolingi-

sche tijd het landschap net hoog genoeg was opgeslibd voor bewoning, speelde getalsmatig 

een nog kleinere rol. 

Het totaal aantal inwoners in Friesland bewesten het Vlie, inclusief het gebied tot aan 

Utrecht-Dorestad bedroeg in de Merovingische en Karolingische tijd mogelijk zo’n 6.000 tot 

9.000 personen. Het aantal inwoners in Friesland tussen Vlie en Lauwers ongeveer 7.500 en in 

Groningen 2.500 tot 3.000 personen. Het aantal inwoners van het aangrenzende deel van Oost-

Friesland tot aan de Wezer kan ongeveer 5.000 tot 6.000 personen zijn geweest. Het lijkt erop 

dat de aantallen inwoners per deelgebied van de Lex Frisionum elkaar niet veel ontliepen (zie 

verder par. 8.6 en 8.7). Het totaal aantal ‘Friezen’ is op basis van voornoemde getallen te stellen 

op grofweg 20.000 tot 25.000 mensen. 

333	 	Slicher	van	Bath	1965,	102.




