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5 HUIS & TRADITIE
Bouwtradities in het Hollandse kustgebied

“Eerst kiest men een goede huisplaats, dan behakt men het timmerhout,

voegt de grondbalken mooi aaneen, legt de binten neer.

De sporen bevestigt men aan het nokhout, door stijlen ondersteund.

En daarna wordt het huis wonderschoon versierd.” 

Byrhtferth’s Manual (ca.	1011),	Ramsey	Abbey.604

5.1 Inleiding

Huisplattegronden uit nederzettingen zijn binnen de archeologie een belangrijke schakel in 

de reconstructie van pre- en protohistorische samenlevingen. De keuze voor een bepaalde 

huisvorm werd bepaald door een complex samenspel van factoren binnen een samenleving, be-

staande uit onder meer klimaat, landschap, beschikbare materialen en constructietechnieken, 

functie, bestaanseconomie, sociale organisatie en religie. Over het algemeen waren hierbij de 

reeks sociaal-culturele factoren van doorslaggevende invloed en werd de vorm voornamelijk 

bepaald door het heersende klimaat en de beschikbare bouwmaterialen en -technieken.605 

Traditie speelde bij de bouwwijze een belangrijke rol; vernieuwing en innovatie werden 

doorgaans argwanend bekeken en afgewezen. Men greep veelal terug op de gewoonte zoals 

deze over vele generaties was overgeleverd en zo hoorde te zijn.606 Door antropologische 

studies is duidelijk dat het huis naast een sociale en functionele betekenis dikwijls een symbo-

lische waarde heeft. Het huis als drager van een non-verbale, directe of indirecte boodschap is 

het toonbeeld van orde volgens de bestaande levensbeschouwing en door zich naar deze orde 

te gedragen zal het leven voorspoedig verlopen. De boerderij wordt gebruikt om de plaats van 

de bewoners in de samenleving te bepalen, waarbij de behoefte aan een ‘juist’ huis centraal 

staat. 607 Een drietal veelvuldig genoemde specifieke betekenissen die aan het huis gehecht kun-

nen zijn komen uit antropologische studies naar voren.608

De eerste en belangrijkste is het huis als een thuis, een plaats die bron van zekerheid en 

bescherming in het bestaan biedt. Er bestaat een sterke band met de familie, maar ook met 

de voorouders. Dit aspect vinden we bijvoorbeeld terug in de studie van Le Roy Ladurie over 

14e-eeuws Montaillou, een bergdorp in de Franse Pyreneeën, waar de termen ostal, domus en 

hospicium zowel stonden voor huis als familie.609 De verbondenheid tussen beide blijkt tevens 

604	 	Ærest	man	ásmeáð	þæs	húses	stede.	and	eác	man	þæt	timber	beheáwð,	and	þá	syllan	man	fægere	gefegð.	and	þá	beámas	gelegð.	and	þá	

ræftras	tó	þære	fyrste	gefæstnað.	and	mid	cantlum	underwriðað.	and	syððan	þæt	hus	wynsumlice	gefrætwað.	(Byrhtferth’s Manual,	144)
605	 	Rapoport	1969,	13,	46	en	104.
606	 	Rapoport	1969,	4,	6	en	15;	Gurevich	1985	(1972),	293.
607	 	Reuselaars	1993,	9-15	en	39.
608	 	Reuselaars	1993,	14-15	en	verwijzingen	aldaar.
609	 	Le	Roy	Ladurie	1984,	24.
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uit de subrecente gewoonte in grote delen van Europa, waar families genoemd worden naar de 

boerderij. De naam van de boerderij is op haar beurt weer afkomstig van de eerste bewoners.610 

De tweede betekenis is het huis als model voor de kosmos, waarvan het zowel een onderdeel 

als een afspiegeling kan zijn. Voor dit aspect kan gewezen worden op het werk van Gurevich 

over de Scandinavische mythologie, waarin veel ideeën uit de vroeg-middeleeuwse Germaanse 

wereld zijn overgeleverd. Hierin werd de wereld voorgesteld als bestaande uit een godenwereld 

(asgardr), een tussenwereld van orde, vrede en rust waar de mensen woonden (midgardr) en 

de onbekende buitenwereld vol angsten en gevaren (utgardr). De boerderij en het erf werden 

met de midgardr vereenzelvigd, alleen daar kon men zich veilig voelen.611 Als derde en laatste 

betekenis krijgt het huis in veel gevallen een betekenisgevende rol in de identificatie met de 

groep waarvan men onderdeel uitmaakt, waarbij met name de uiterlijke gelijkenis van belang 

is. De achtergrond van de groepssamenstelling kan divers zijn; het kan gaan om mensen van 

eenzelfde etnische groep, familie, sociale klasse, nederzetting, economische bedrijfseenheid of 

met dezelfde levenswijze of -instelling. 

Dit betekent niet dat elke verandering binnen een bouwtraditie, of het bestaan van 

verschillende bouwtradities naast elkaar, een uiting is van een geheel nieuwe levensstijl of 

-beschouwing. Het kan gaan om een louter technologische ontwikkeling, die geen invloed heeft 

op de manier waarop de bewoners bijvoorbeeld tegen het kosmologische karakter van hun 

huis aankeken. Voor de Noordwest-Europese laagvlakte kunnen we in dit verband wijzen op 

het voorkomen van het woonstalhuis; deze gewoonte om mens en dier onder één dak samen te 

brengen bestond al vanaf de Midden-Bronstijd. 

De mate van verandering die binnen een bouwtraditie optrad is voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de manier waarop deze binnen de gemeenschap werd doorgegeven en wie 

verantwoordelijk waren voor de bouw van het huis. Het archeologisch nederzettingsonderzoek 

van de Germaanse wereld laat voor het overgrote deel een geleidelijke ontwikkeling van het 

woonstalhuis zien, waarbij de regionale verschillen zich voornamelijk beperkten tot details in 

de constructie. In het geval van Noordoost-Nederland is door Waterbolk een typochronologie 

opgesteld met een praktisch continue ontwikkeling vanaf de Midden-Bronstijd tot het histo-

risch bekende Drentse boerenhuis.612 Een plotselinge, radicale verandering in huisbouwtraditie 

werd niet vastgesteld. Huijts meent dat een omslag vanuit de toenmalige samenleving zelf, 

zeker binnen een prehistorische, niet te verwachten was.613 Dit hangt samen met de rol van 

traditie binnen de huizenbouw en het belang van de bewoners om een boerderij te bouwen die 

in overeenstemming is met de geldende normen en waarden. 

In niet-westerse samenlevingen heeft een familie over het algemeen alle beschikbare tech-

nologische kennis in huis (!) om een huis te bouwen. De bouw vindt doorgaans plaats door de 

familie voor wie het bestemd is, geassisteerd door een grotere groep van verwanten of buren. 

Een andere mogelijkheid is dat men gebruik maakt van personen die ervaring met bouwen heb-

ben. In een agrarische samenleving zonder verregaande specialisatie zijn dit part-time timmer-

lieden. Daarmee is de expertise wel groter maar blijft de bouwstijl hetzelfde, omdat gebouwd 

wordt in samenwerking met de toekomstige eigenaar.614 De andere oorzaak van een plotselinge 

wijziging in bouwgewoonte is een herkomst van buiten, hetzij door de overname van ideeën of 

610	 	Zimmerman	1998,	179.
611	 	Gurevich	1985	(1972),	47,	1992,	202-203.
612	 	Waterbolk	1980;	1982;	1991;	1995;	2009.
613	 	Huijts	1992,	19.
614	 	Rapoport	1969,	3-4,	6.
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door de komst van migranten. Huijts beschouwt deze mogelijkheid als een bijzondere inbreuk 

op het ontwikkelingsproces, die bij uitzondering voor kan komen.615 Ter illustratie van deze ar-

cheologisch moeilijk grijpbare mogelijkheid kan worden gewezen op een aantal gevallen zoals 

de driebeukige woonstalhuizen uit de tweede helft van de 4e eeuw in het Normandische Saint-

Ouen-du-Breuil of de ‘Friese’ boerderij uit de Romeinse tijd in het Noord-Limburgse Blerick en 

Heierhoeve bij Venlo.616 Binnen de historische boerderijbouw werden vernieuwingen van elders 

telkens ingepast in de lokale bouwtraditie. In het geval van de vestiging van vreemde volkeren 

zouden deze naar de mening van Huijts hun bouwgewoonten uiteindelijk hebben aangepast 

aan de lokale traditie.617 

Heidinga had al eerder de relatieve kanten van externe beïnvloeding binnen de huizenbouw 

belicht in zijn beschouwing over betekenis van Midden-Nederland gedurende de Vroege Mid-

deleeuwen en de gevolgen van de frankisering.618 De archeologie is niet bij voorbaat geschikt 

om eventueel gewijzigde machtsverhoudingen in de samenleving te traceren, omdat binnen 

de doorsnee nederzetting de invloed van de integratie niet of nauwelijks merkbaar zal zijn 

geweest. Het grootgrondbezit nam wel toe, maar veelal in de vorm van verspreide bezittingen 

in plaats van grote domeincomplexen zoals in Zuid-Nederland het geval was. Voor eventuele 

veranderingen tot op het niveau van de nederzetting ziet Heidinga geen rol van betekenis 

weggelegd voor de elite. Doordat ze opereerde in een aristocratisch netwerk buiten de grenzen 

van de eigen gemeenschap was deze groep minder plaatsgebonden en verkeerde soms lange 

tijd buiten het eigen gebied. De binding met hun bezittingen werd daarmee meer een papieren 

zaak. De verspreiding van huisbouwtradities stond daarmee grotendeels los van de gebeur-

tenissen op andere vlakken binnen de samenleving: “It is more important to ascertain how 

‘international’ house-building traditions were, and how these traditions were able to spread 

unperturbed by the political and cultural vicissitudes of the moment”.619 

Ten zuiden van de grote rivieren was in de Vroege Middeleeuwen sprake van een geheel 

andere huisbouwtraditie. Na een periode van enige bewoning rond 400 werd dit gebied blijkens 

de aanwezige grafvelden vanaf het midden van de 6e eeuw gekoloniseerd door Frankische 

nieuwkomers uit het zuiden. De gebouwvormen laten in de eerste helft van de 8e eeuw een 

sterke verandering van bouwstijl zien. In tegenspraak met Heidinga kwam dit volgens Theuws 

wellicht omdat in deze periode veel van de landgoederen werden geschonken aan religieuze 

instellingen die vervolgens de aanzet tot een nieuwe bouwstijl gaven. De veranderingen in 

bouwvorm gaan naar zijn mening hier samen met een externe, structurerende rol vanuit de 

elite en het opbouwen van domaniale landgoederen binnen het Frankische Rijk.620 Dit moet dan 

hebben gegolden voor heel Zuid-Nederland, aangezien de huisvormen over het gehele gebied 

vrij uniform zijn. Het is de vraag of deze wijde toepassing alleen op rekening van de grootgrond-

bezitters geschreven kan worden en niet op die van de overige bewoners uit de regio.

In publicaties over de nederzettingsontwikkeling van het westelijk kustgebied wordt gewezen 

op de opvallend pluriforme huisbouwtraditie ten opzichte van de omliggende regio’s. Bult en 

Hallewas zochten in hun overzichtartikel over de Zuid-Hollandse regio uit 1990 de verklaring 

615	 	Huijts	1992,	19.
616	 	Gonzalez/Ouzoulias/Van	Ossel	2003;	Schotten	1994.
617	 	Huijts	1992,	19.
618	 	Heidinga	1986,	135,	138-139.
619	 	Heidinga	1987,	54.
620	 	Theuws	2008;	Theuws	1988;	1991,	318-320,	358-359,	391;	Roymans/Theuws	1999,	18-20.
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hiervoor behalve in chronologische ook in sociale en economische verschillen.621 Theuws wees 

daarnaast op de mogelijkheid van een verschillende etnische herkomst van de bewoners, maar 

zag eerder een verband met een verschil in levenswijze binnen het afwisselende kustland-

schap.622 

In dit hoofdstuk wordt getracht verder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen de 

vroeg-middeleeuwse huizenbouw in het westelijk kustgebied door een (her)evaluatie van de 

thans beschikbare gegevens. Dankzij het in het afgelopen decennium toegenomen aantal 

opgegraven gebouwplattegronden is het voor het eerst mogelijk een redelijk samenhangend 

beeld te geven. Dit berust – zoals gebruikelijk – op de vorm van het hoofdgebouw, het woonstal-

huis. De typologische indeling is uiteraard alleen gebaseerd op elementen die archeologisch 

zichtbaar zijn: de gebouwvorm, de dakdragende palen en de positie van de wand en ingangs-

partijen.623 Details over de binnenindeling en daaraan gerelateerde functies zijn slechts beperkt 

voorhanden, omdat de ondiep ingegraven resten van veeboxen en haardplaatsen meestal zijn 

verdwenen. Beter bewaarde huisplattegronden dienen in dit geval als model voor de minder 

goed bewaarde gebouwresten. Om van een ‘huistype’ te kunnen spreken is een driedimensio-

nale voorstelling van vorm, constructie en indeling noodzakelijk. Voor zo’n reconstructie acht 

Huijts minstens drie verwante, contemporaine huisplattegronden een voorwaarde, alsmede 

voorgangers en opvolgers van het type, omdat het onderdeel uitmaakt van een ontwikke-

ling in de tijd.624 Omdat niet aan al deze voorwaarden voldaan kan worden zal in deze studie 

slechts een aanzet worden gegeven voor een vroeg-middeleeuwse typologie voor het westelijk 

kustgebied. Hoewel er zeker overeenkomsten met de bouwtradities in Noordoost-Nederland 

bestaan, is, anders dan tegenwoordig gebruikelijk, bewust niet de gebouwtypologie van Wa-

terbolk gehanteerd. Een van de belangrijkste criteria binnen deze typologie is de dakdragende 

structuur. Dit uitgangspunt maskeert echter de manifeste, regionaal bepaalde eigenheden in 

West-Nederland, met name in de Merovingische periode. Dit betreft de plaats van de ingangen, 

de afwijkende ontwikkeling van de buitenstijlen en deels ook de gebouwlengte.

Tussen de late 5e en de 10e eeuw kwamen in het westelijk kustgebied gelijktijdig twee bouwtra-

dities voor:

	› drie-	tot	éénbeukige	woonstalhuizen

	› tweebeukige	huizen	en	schuren.

Voor deze verdeling op basis van het aantal beuken is gekozen omdat dit archeologisch het 

beste zichtbaar is. Bij een verdere onderverdeling van beide groepen wordt rekening gehouden 

met de binnenindeling, de plaats van de ingangen en de gebouwvorm. Voor de Merovingische 

periode bleek het niet zinnig om de steeds grotere afstand van de buitenstijlen ten opzichte 

van de wand als uitgangspunt te nemen, zoals bij de typen Odoorn A, B, C en C’ uit Noordoost-

Nederland. Reeds vanaf de oudste huisplattegrond (Katwijk 15) staan de buitenstijlen op enige 

afstand van de wand en van een systematische combinatie met een binnenstijl tot een set ‘dub-

belstijlen’ is al helemaal geen sprake. Vanaf de Karolingische periode bestaan de éénbeukige 

huisplattegronden vrijwel alleen nog uit paalsporen van gebinten en uitkubbingen, net als 

elders in het land. Een indeling op basis van binnenindeling en ingangen is vanaf deze periode 

bijna niet meer te maken. 

621	 	Bult/Hallewas	1990b,	82.
622	 	Theuws	1996,	758-759.
623	 	Huijts	1992,	15.
624	 	Huijts	1992,	18-19.
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In de 10e eeuw kreeg de eerstgenoemde traditie de overhand en werd de basis gelegd voor 

de historisch bekende boerderijen uit de Late Middeleeuwen. 

Op basis van deze tweedeling wordt ingegaan op een drietal hoofdvragen: 

	› welke	ontwikkeling	vond	plaats	in	de	huisbouwtraditie	gedurende	de	Merovingische	en	

Karolingische	periode,	

	› hoe	verhield	deze	ontwikkeling	zich	tot	de	Romeinse	tijd	en	de	omliggende	regio’s	en	

	› wat	is	de	verklaring	voor	de	diverse	huisbouwtradities	binnen	het	westelijk	kustgebied?

Voor de gebruikte bouwtechnische termen van elementen van het houtskelet en de paalspo-

ren wordt verwezen naar fig. 5.1. Een overzicht van de afmetingen en typetoewijzing van 45 

gebouwen staat in bijlage 9. De gebruikte type-indeling en de bijbehorende vindplaatsen zijn te 

vinden in tabel 5.1.

5.2 De ontwikkeling van drie- naar éénbeukige woonstalhuizen

In de Romeinse tijd kwamen in Zuid-Holland verschillende binnenindelingen voor. Het meest al-

gemeen was een driebeukige indeling. Een enkele keer kwamen geheel éénbeukige boerderijen 

voor, maar hiervan kan men zich afvragen of de binnenstaanders op stenen poeren stonden.625 

Rondom de Maasmonding kwam een tweebeukige traditie voor, die als een uitloper van de 

625	 	De	staken	in	deze	huiswanden	lijken	wat	dikker	te	zijn	dan	gebruikelijk,	maar	deze	zullen	–	samen	met	eventuele	koppelbalken	in	de	dwars-

richting	–	onvoldoende	stevigheid	hebben	geboden	voor	het	opvangen	van	de	daklast.

Fig. 5.1 Benaming van constructieve houten onderdelen van een woonstalhuis uit de Merovingische periode van het type Katwijk B.
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huisbouwtraditie in Zuid-Nederland en het Midden-Nederlandse rivierengebied beschouwd kan 

worden. Een onmiskenbare, maar weinig aangetroffen vorm van romanisatie was de proto-villa, 

waarvan het woongedeelte van het woonstalhuis bestond uit stenen vertrekken met vloerver-

warming en muurschilderingen.626

De Merovingische periode: type Katwijk en Rijnsburg

Type Katwijk

De vindplaats Katwijk-Zanderij is naamgevend voor dit type, aangezien alle varianten ervan zijn 

aangetroffen. Het belangrijkste kenmerk is de functionele driedeling en plaats van de ingangen: 

het stalgedeelte met een ingang in de kopse zijde, het middenhuis met twee tegenover elkaar 

gelegen ingangen en het voorhuis met één ingang in de lange zijde van het huis. In het vorige 

hoofdstuk is al ingegaan op de functie van het midden- en voorhuis. Het middenhuis bevatte 

een deel bij de ingangen met aansluitend een woonkeuken met haardplaats. Op de grens met 

het voorhuis is vrijwel altijd een tussenwand met doorgang aanwezig, herkenbaar door de diep 

ingegraven deurposten. Het voorhuis had waarschijnlijk een meer private woon- en/of slaap-

functie. De aanwezigheid van een smalle ruimte van zo’n 1 m breed langs de korte zijde van het 

voorhuis kan wijzen op het bestaan van bedsteden (zie Oegstgeest 2).

De vorm van het gebouw was over het algemeen rechthoekig, met een lengte tussen de 

circa 15 en 30 m en een breedte van 4,40 tot 5,80 m. Een enkele keer waren de lange zijden licht 

gebogen, waardoor de huisbreedte in het midden opliep tot 6,5 m. 

Bepalend voor de varianten van het type is de mate waarin sprake is van een driebeukige in-

deling. Bij het vroegst daterende type Katwijk A (fig. 5.2) was de boerderij over de gehele lengte 

driebeukig, bij Katwijk B (fig. 5.3) alleen het staldeel en bij het jongste type Katwijk C (fig. 5.4) 

was sprake van een geheel éénbeukige indeling. De varianten zijn dateerbaar tussen de late 5e-

eerste helft 8e eeuw en overlappen elkaar in tijd (zie tabel 5.1). Een tweede belangrijk kenmerk is 

de aanwezigheid van stijlen op 40 tot 80 cm buiten de wand die de dakvoet ondersteunen. Deze 

buitenstijlen beperkten zich doorgaans alleen tot de lange zijden van het gebouw, maar soms 

626	 	Voor	een	overzicht	van	de	bouwtradities	in	Romeins	Zuid-Holland	zie	Bloemers	1978	en	Hallewas	1986b.

Fig. 5.2 Voorbeeld van 

huistype Katwijk A. Sporen 

in vlak 1 lichtgrijs, in vlak 

2 zwart. X = ontbrekend 

paalspoor. Schaal 1:200.

0 2m

Katwijk 15
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0      2m

Den Burg  ‘1’

Oegstgeest 2

Oegstgeest 3

Oegstgeest 1

Katwijk 46

Fig. 5.3. Voorbeelden van 

huistype Katwijk B. Oegst-

geest 1 naar Jezeer 2011, 

afb. 4.3; Oegstgeest 2 en 3 

naar Hemminga/Hamburg 

2006; Katwijk 46 naar Van 

der Velde 2008; Den Burg ‘1’ 

naar Woltering et al. 1994. 

Schaal 1:200.
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Katwijk 50

Rijnsburg 2

Katwijk 49

Katwijk 45

Uitgeest  2

Fig. 5.4 Voorbeelden van huistype 

Katwijk C. Huizen uit Katwijk naar 

Van der Velde 2008 (Katwijk 45 en 

49 licht gewijzigd); Uitgeest 2 naar 

Bazelmans/Dijkstra/De Koning 

2002, fig. 5; op de pagina rechts 

Roksem I naar Hamerow/Holle-

voet/Vince 1994, fig. 3. Schaal 1:200.
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waren ze ook aanwezig aan de kopse kanten. Er zijn drie manieren waarop de buitenstijlen in 

de dakdragende constuctie konden zijn toegepast:

	› als	verticale	ondersteuning	van	een	horizontale	dakvoetligger	die	alle	buitenstijlen	met	elkaar	

verbond,

	› als	verticale	ondersteuning	van	een	spoor,	recht	tegenover	een	spoor	met	buitenstijl	aan	de	

andere	langszijde	van	het	huis,

	› als	schuinstaande	stijl,	die	een	schorende	functie	vervulde	tegen	de	bovenzijde	van	de	wand.

De eerste twee opties komen zeker in aanmerking, want de handvol beschikbare dwarsdoor-

sneden van de paalkuilen uit Katwijk, Rijnsburg en Uitgeest gaven geen aanwijzing dat de bui-

tenstijlen schuin geplaatst waren. De ligging van een drupgoot onder de dakrand binnenlangs 

de buitenstijlen van gebouw Rijnsburg 3 (fig. 5.8) laat zien dat een schuine stand niet altijd 

uitgesloten kan worden.627 

Bij (deels) éénbeukige gebouwen boden de buitenstijlen en de wand waarschijnlijk on-

voldoende steun om de spatkracht van het dak op te vangen. Dit maakte het gebruik van een 

horizontale dwarsverbinding noodzakelijk, een koppelbalk. Aanwijzingen daarvoor zijn al 

vinden in het vroege, driebeukige huis Katwijk 15 (huistype Katwijk A). In het middenhuis zijn 

aan de binnenzijde van de zuidgevel de sporen van twee ‘binnenwandstijlen’ bewaard gebleven 

waarop de koppelbalken mede gerust zullen hebben (fig. 5.2). Ook bij de korte woonhuizen Kat-

wijk 21 en 23 (huistype Rijnsburg) is naast de beide tegenover elkaar gelegen ingangen zo’n bin-

nenwandstijl te vinden (afb. 5.8 en 5.9). Deze stijlen waren volgens Van Es en Taayke niet zozeer 

noodzakelijk voor ondersteuning van de kap, maar van een zolder.628 Pas met het verdwijnen 

van de driebeukige indeling ontstond de noodzaak om de koppelbalken op één lijn te plaatsen 

met de buitenstijlen voor een solide verbinding (fig. 5.5). 

Daar waar geen wandpaal aanwezig was om de koppelbalk op te monteren zal deze op de 

muurplaat van de wand zijn geplaatst. In een aantal gevallen, zoals bij Rijnsburg 2 en Uitgeest 

2, bestond wel relatie met een stijl tegen de binnenwand aan, zodat we kunnen spreken over 

‘dubbelstijlen’ (of ‘dubbelpalen’) (fig. 5.4 ).

627	 	Een	afstand	tussen	de	wand	en	buitenstijl	van	40	cm	was	te	klein	om	een	goede	schragende	functie	te	vervullen,	pas	vanaf	ongeveer	1	m	

zou	dit	het	geval	zijn.	Eventueel	heeft	men	gekromde	buitenstijlen	gebruikt,	zodat	een	schuine	stand	zich	niet	in	de	bodem	laat	herkennen.	

Deze	verbinding	wordt	echter	minder	sterk	geacht	dan	een	rechte	schoor	(Heidinga	1987,	52	en	fig.	26;	Huijts	1992,	157).
628	 	Van	Es/Taayke	2001,	257.

Roksem I
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Behalve de buitenstijlen vervulde ook de wand een dragende functie. Dit blijkt uit de rela-

tief grote hoeveelheid palen en de grotere ingravingsdiepte ten opzichte van de buitenstijlen. 

Bij het Katwijkse huis 15 was de wand ook ten opzichte van de dakdragende binnenstaanders 

dieper gefundeerd (circa 30 cm). Dikwijls was de wand opgebouwd uit dubbele wandstijlen 

van planken, die in een meer of minder regelmatig patroon waren neergezet. Soms bleef het 

gebruik van dubbele wandstijlen beperkt tot het midden- en voorhuis (zie Oegstgeest 2 en Uit-

geest 2 in fig. 5.3 en 5.4). Wijst dit op het gebruik van zolderingen? Sporen van dunne staken wij-

zen erop dat zich tussen de wandstijlen met leem aangesmeerd vlechtwerk bevond. Een andere 

optie was het gebruik van horizontale planken. Regelmatig bleek dat de hele wand, of delen 

daarvan, in een wandgreppel was geplaatst. Op basis van de paaldieptes van enkele Katwijkse 

plattegronden was in de wandopbouw vaag iets van een regelmatigheid te zien: op de hoeken 

en om de 2 á 3 m waren dieper gefundeerde wandstijlen aanwezig, maar niet systematisch. De 

ingangen lagen in dezelfde lijn als de wand. De wand was kennelijk hoog genoeg om zonder 

constructieve aanpassingen de dakvoet te onderbreken voor een ingang.629 Ook het gebruik van 

horizontale liggers impliceert dat de wanden minimaal manshoog waren, dus om en nabij twee 

meter. Over de enkele en dubbele wandpalen zal met pen-gat-verbindingen een muurplaat zijn 

vastgeplugd om het tot een stevig geheel te maken. 

Wat de huiswanden betreft wil ik hier nog onder de aandacht brengen dat in een paalkuil 

met schijnbaar één kern de aanwezigheid van twee wandplanken verborgen kan zitten. Uit 

doorsnedes van de paalkuilen van Katwijk huis 18 en 21 (type Rijnsburg) bleek dat de paalkern 

een nazak was van twee weggerotte planken, die bovendien tot 20 cm dieper dan de insteek de 

grond in waren geslagen (fig. 5.6). Het gebruik van dubbele wandstijlen zal daarom vaker zijn 

voorgekomen dan uit de grondsporen naar voren komt. 

629	 	Vergelijk	de	reconstructie	van	het	type	Hijken	uit	de	Midden	IJzertijd	(Huijts	1992,	87).

Fig. 5.5 Reconstructie van de 

dakvorm, toegepast op huis 2 uit 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid. 

Doorgetrokken lijnen: kapsporen 

en kapvoetligger, stippellijn: dak-

vlakken. Schaal 1:200.

52˚ 36˚ 56˚36˚
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Tabel 5.1. Vroeg-middeleeuwse gebouwtypen in het westelijk kustgebied

type kenmerken vindplaats datering

drie- tot éénbeukig

Katwijk A driedelig (met aparte ingang naar 

voorhuis) met geheel driebeukige 

langsindeling en buitenstijlen

Katwijk-Zanderij ca 475-550

Katwijk B driedelig (met aparte ingang naar 

voorhuis) met driebeukig staldeel en 

buitenstijlen

Katwijk-Zanderij

Oegstgeest-Rijnfront

Den Burg-Beatrixlaan

ca 550-700

Katwijk C driedelig (met aparte ingang naar voor-

huis) met geheel éénbeukige langsinde-

ling en buitenstijlen

Katwijk - Zanderij

Rijnsburg-Abdijterrein

Uitgeest-De Dog

Utrecht-Leidsche Rijn 51/54

Roksem I

ca 550-750

Rijnsburg A tweedelig, ingangen op éénderde van 

de langszijden en éénbeukig met bui-

tenstijlen

Katwijk - Zanderij

Rijnsburg-Abdijterrein

ca 475-700/725

Rijnsburg B tweedelig, ingangen halverwege de 

langszijden, meestal een ingang in de 

kopse kant voor een kort stalgedeelte, 

éénbeukig met buitenstijlen

Katwijk - Zanderij

Uitgeest-De Dog 

Den Burg-Beatrixlaan 

ca 475-700/725 

Rijnsburg C tweedelig, ingangen op éénderde van 

de langszijden, voorhuis met aparte 

ingang, éénbeukig met buitenstijlen

Rijnsburg-Abdijterrein ca 600-700

(met gebintconstructie)

Limmen A bootvormig, gebinten, wand in lijn met 

gebinten of vlak daarbuiten, eventueel 

met een uitkubbing langs één of beide 

langszijden van het gebouw

Katwijk-Zanderij

Limmen-De Krocht Rijnsburg-

Abdijterrein

ca 700-800?

ca 825-925

ca 720-900

Limmen B  rechthoekige vorm, 

gebinten

Limmen-De Krocht 

Assendelft

Rijnsburg-Abdijterrein

ca 900 e.v.

tweebeukig

tweebeukig met meerdere wandstijlen 

en/of wandgreppels

Bloemendaal-Groot Olmen ca 475-700/725

tweebeukig, soms met minder regelma-

tig geplaatste middenstijlen

Castricum-Oosterbuurt

Uitgeest-De Dog

Katwijk-Zanderij

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest

Valkenburg-De Woerd

Naaldwijk-Holland College

ca 550-900

tweebeukig en (licht) bootvormig, met 

wandstijlen die uitgelijnd zijn op de 

midden-stijlen en met zijbeuken of 

gedeeltelijke uitkubbing

Wijk aan Zee

Limmen-Zuidkerkelaan 

ca 750-900
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De ingangen zijn herkenbaar als twee dieper gefundeerde deurposten met een tussen-

afstand van circa 1,30 m. De paalkuilen zijn opvallend groot en rechthoekig van vorm. Hierin 

stonden dikke planken van zo’n 40 cm breed. De stevigheid van deurposten was op de eerste 

plaats een constructieve noodzaak. Ingangspartijen hadden daarnaast ook een rituele beteke-

nis, wat onder meer naar voren komt uit de Lex Ribuaria. Iemand die meende dat hij onterecht 

van diefstal werd beschuldigd moest zweren dat hij het huis en de deurposten van de bestolene 

niet kende (cap. 37.4) en een verdachte van diefstal die een eiser wilde uitdagen voor een 

tweegevecht voor de ogen van de koning, kon dat doen door met getrokken zwaard naar de 

eiser zijn deur te gaan en daar het wapen boven de drempel of aan de deurpost te hangen (cap. 

36.4).630 Wellicht waren de deurposten versierd met houtsnijwerk om het huis te onderscheiden 

van andere gebouwen. Behalve de ingangen naar binnen waren ook de deurposten tussen mid-

den- en voorhuis dieper gefundeerd. Men kan zich afvragen of deze deurposten een religieuze 

betekenis hadden en vereenzelvigd kunnen worden met de uit latere Scandinavische bronnen 

genoemde pilaren van de high seat, de öndvegissúlur. Ze vormden dan als het ware de bezieling 

van huis en eigenaar (ongeacht zijn status).

Een enkele keer zijn de ingangen niet of nauwelijks herkenbaar (Katwijk gebouw 13, 14, 22 

en 28). In dit geval zal de wandconstructie onder de drempel hebben doorgelopen, zoals elders 

is geconstateerd bij beter geconserveerde gebouwen.631 Soms zijn in lijn van een duidelijk 

herkenbare ingang nog enkele paalsporen aanwezig. Dit kan wijzen op het dichtzetten ervan, 

maar ook op de aanwezigheid van een ondersteunende paal onder de dorpel of een middenpost 

(Katwijk 15, Rijnsburg 2 en 4).632

De verspreiding van het type Katwijk beperkte zich tot de Hollands-Vlaamse kuststreek en 

het Utrechtse rivierengebied (zie fig.5.7). Het meest zuidelijke voorbeeld lag in het Vlaamse 

Roksem633, gevolgd door Den Haag-Frankenslag, Katwijk, Oegstgeest, Rijnsburg en Uitgeest-De 

630	 	Respectievelijk	cap.	33.4	en	36.4	in	de	oudere	uitgegeven	19e-eeuwse	editie.
631	 	Vgl.	Haarnagel	1979,	72	(Feddersen	Wierde).
632	 	Zimmermann	1998,	174-177.	
633	 	Hamerow/Hollevoet/Vince	1994,	fig.	3.	Een	incomplete	gebouwplattegrond	uit	Brugge-St.-Andries	lijkt	sterk	verwant	te	zijn,	alleen	is	de	aan-

wezigheid	van	een	eigen	buiteningang	bij	het	voorhuis	niet	met	zekerheid	uit	de	plattegrond	af	te	leiden	en	is	het	middenhuis	tweebeukig	

(Hillewaert/Hollevoet,	1998,	47).

0 1 m

plank

vlechtwerk

leem

insteekkernhumeus
houtrestant hout

huis 18, spoor 32

huis 18, spoor 31 huis 18, spoor 33 huis 21, spoor 197-198
huis 21, spoor 181-182

opgravingsvlak

Fig. 5.6 Van paalkuil met (dubbele) wandplanken en lemen vlechtwerkwand tot archeologisch spoor. Reconstructie gebaseerd op de 

doorsneden van diverse sporen van huis 18 en 21 uit Katwijk-Zanderij Westerbaan.
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Dog in Kennemerland.634 De meest noordelijke vindplaats is Den Burg-Beatrixlaan op Texel.635 

De meest recente stip op de kaart levert de nederzetting Leidsche Rijn 51/54 bij Utrecht.636 Uit 

het huidige Friesland en Groningen zijn geen complete en goed dateerbare Merovingische 

huisplattegronden bekend om uit te gaan van eenzelfde ruimtelijke indeling. Een 43 m lange 

vroeg-middeleeuwse huisplattegrond uit het Ostfriese Essens heeft veel weg van de boerderij 

op Texel (type Katwijk B).637 Voorbij de monding van de Elbe komen we in twee 8e- tot-9e-eeuwse 

woonstalhuizen in Elisenhof één ingang tegen in het voorste deel van het huis, die echter 

niet naar een duidelijk ruimtelijk afgescheiden voorhuis leidde.638 De binnenlandse oostgrens 

634	 	Voor	Uitgeest-De	Dog	zie	Woltering	et al.	1994,	149,	nr.	1;	Bazelmans/Dijkstra/De	Koning	2004,	fig.	5.	
635	 	Woltering	et al.	1994,	149,	nr.	4.
636	 	Nokkert/Aarts/Wynia	2009,	63-85.	De	gebouwen	waren	over	het	algemeen	slecht	geconserveerd.	Meestal	zijn	alleen	de	buitenstijlen	terug-

gevonden	(in	deze	publicatie	verwarrend	genoeg	‘gebinten’	genoemd).	Woonstalhuis	H1	sluit	het	beste	aan	bij	het	type	Katwijk	C,	misschien	

ook	de	gebouwen	H4,	H8	en	H11.	
637	 	Bärenfänger	2002,	50.
638	 	Elisenhof	huis	6.	Dit	huis	laat	in	in	de	kopse	kant	wel	een	gedeeltelijke	ruimte	afscheiding	zien	in	de	vorm	van	een	slaapkooi	of	iets	derge-

lijks	(zie	Bantelmann	1975).	Overigens	liggen	ook	deze	ingangen	aan	de	oostzijde	aan	de	zuidkant	van	het	huis.	
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Fig. 5.7 Verspreiding van het huistype Katwijk (zwarte stippen), alsmede enkele overige in dit hoofdstuk genoemde 

regio’s en vindplaatsen (witte stippen). De stippellijnen geven de begrenzing aan van West-Friesland volgens de Lex 

Frisionum.
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van het verspreidingsgebied is niet bekend. Vooralsnog lag deze grens in het rivierengebied 

ter hoogte van Utrecht.639 Gezien de regionale verspreiding zou men kunnen spreken van een 

‘West-Fries’ huistype,640 het type van ‘het Friesland tussen Sinkfal en Vlie’, één van de drie Friese 

gebieden die in de Lex Frisionum werden onderscheiden. 

Type Rijnsburg

Dit huistype onderscheidt zich van het type Katwijk door een tweedeling op basis van de plaats 

van de ingangen. Een stalgedeelte was afwezig of beperkte zich tot één van de kopse kanten.641 

Bij Rijnsburg A (fig. 5.8), bevinden de ingangen zich tegenover elkaar op éénderde van de lange 

zijden. Het korte stuk tegen de kopse kant van het gebouw kan gebruikt zijn voor opslag of de 

stalling van enkele stuks vee. Het overige deel is een woon- en werkruimte met haardplaats. De 

ruimte ter hoogte van de ingangen kon dienst doen als deel. Eventueel bevond zich aan deze 

zijde nog een kamer zonder uitgang naar buiten. Bij Rijnsburg B (fig. 5.9) bevinden de ingangen 

zich halverwege de lange zijden. Aan één van de kopse kanten bevindt zich vrijwel altijd een 

aparte ingang, waarschijnlijk naar een kort stalgedeelte met veeboxen langs de lange zijden. De 

rest van het huis kon gebruikt worden als een woon- en werkdeel met vuurplaats. De gebouwen 

Rijnsburg 1 en 7 zou men kunnen scharen onder Rijnsburg C (fig. 5.10). Deze variant is gelijk aan 

type A, maar dan met een voorhuis met eigen ingang (vergelijkbaar met het type Katwijk).

De vorm van het huis was rechthoekig, met een gebouwlengte tussen de circa 8 tot 14 m en 

een breedte van 4,40 tot 6 m. Het type Rijnsburg heeft een éénbeukige indeling. Voor de bui-

tenstijlen, de opbouw van de wand en de toepassing van koppelbalken geldt hetzelfde als voor 

het type Katwijk. Waar buitenstijlen ontbreken hebben we waarschijnlijk te maken met een 

slechte overlevering van de sporen. Het ontbreken van een (deels) driebeukige indeling komt 

waarschijnlijk door de combinatie van geringe huislengte en het gebruik van buitenstijlen. Een 

enkele keer komen paalsporen in de lengteas voor die op een tweebeukige indeling lijken te 

wijzen (Katwijk 21, Oegstgeest ‘bijgebouw 1’ en Uitgeest 1). Verder vinden we ook bij dit type 

soms een smalle ruimte langs de kopse kant van het woon/werkdeel, mogelijk van bedsteden 

(Katwijk 14, Den Burg ‘2’).

Ook de verspreiding van het type Rijnsburg beperkt zich tot het westelijk kustgebied, met 

vindplaatsen in Katwijk, Rijnsburg, Oegstgeest, Uitgeest en Texel.

639	 	Enkele	jongere,	Karolingische	gebouwen	uit	Dorestad	kenden	naast	de	twee	tegenover	elkaar	liggende	ingangen	waarschijnlijk	een	enkele	

ingang	in	de	lange	zijde	aan	de	noordkant,	maar	deze	leidde	naar	een	ander	deel	van	het	huis.	Bovendien	was	sprake	van	ingangen	in	beide	

kopse	kanten	(zie	Van	Es/Verwers	1995;	Waterbolk	1999,	fig.	6,	nr.	2	en	4).	
640	 Voor	de	duidelijkheid:	dit	vroeg-middeleeuwse	West-Friesland	verschilt	van	het	moderne	West-Friesland,	dat	zich	beperkt	tot	de	de	streek	

binnen	de	West-Friese	Omringrijk	tussen	Alkmaar,	Schagen,	Medemblik,	Enkhuizen	en	Hoorn.
641	 	Vgl.	de	kleine	dwarsstalling	zoals	die	geconstateerd	is	bij	de	beter	geconserveerde	kleine	huizen	in	Feddersen	Wierde	(Haarnagel	1979,	133-

137,	SH2	H17	en	SH3	H17	en	SH5	H28).

<    Fig. 5.10 Voorbeelden van huistype Rijnsburg C. Schaal 1:200.

<    Fig. 5.9 Voorbeelden van huistype Rijnsburg B. Den Burg ‘2’ uit Woltering et al. 1994; Katwijk 20, 21b en 23 naar Van der Velde 2008; 

Uitgeest 1 naar Bazelmans/Dijkstra/De Koning 2002, fig. 5. Schaal 1:200.

<    Fig. 5.8 Voorbeelden van huistype Rijnsburg A. Huizen uit Katwijk naar Van der Velde 2008. Schaal 1:200.
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De Karolingische periode

Bootvormige en rechthoekige gebouwen met gebinten

Over de ontwikkeling van de éénbeukige huisplattegronden in het kustgebied rond 750, op de 

grens van de Merovingische en de Karolingische tijd, komt geleidelijk meer duidelijkheid. Een 

relatief vroeg voorbeeld zou een bootvormig gebouw uit Katwijk-Zanderij kunnen zijn (huis 30). 

In Rijnsburg verschijnen in de loop van de 8e eeuw twee bootvormige huizen met een lengte van 

15 tot 17 m, waarvan er één uitkubbingen heeft tegen de beide langszijden. Meer duidelijkheid 

verschaffen 9e-eeuwse bootvormige plattegronden uit Limmen-De Krocht van 15-20 m lang en 

maximaal 5 tot 6,5 m breed. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan uit plattegronden van het type Kat-

wijk C waar de buitenstijlen al relatief ver van de wand staan en de wand al een licht gebogen 

lijn vertoond, zoals Oegstgeest huis 3 en Katwijk huis 45 (fig. 5.3 en 5.4)642 In Groot-Olmen, een 

duingebied bij Bloemendaal, zijn onlangs resten gevonden van drie 9e-eeuwse, licht bootvor-

mige plattegronden met aantoonbaar schuin staande buitenstijlen. Ze doen denken aan het 

huistype Dorestad maar zijn met een lengte van zo’n 19 m en een tussenafstand van maximaal 6 

m tussen de buitenstijlen wel een slag kleiner.643

In het kustgebied keren rechthoekige gebouwen weer terug in de laat-9e- en 10e-eeuwse 

bewoningsfasen van Rijnsburg en Limmen. De herkomst van deze vorm is nog niet duidelijk, 

waarschijnlijk is het een variant op de ontwikkeling vanuit de Merovingische woonstalhuizen. 

Kenmerkend voor al deze plattegronden is dat ze dikwijls uit weinig meer bestaan dan de 

paalkuilen voor de gebinten die het dak droegen. Deze zelfdragende constructie bestond uit 

twee stijlen en een koppelbalk, die onderling verstevigd waren met een schoor. Deze vorm sluit 

aan bij de ontwikkeling elders. Zoals blijkt uit plattegronden uit Dorestad, de Veluwe (type 

B1) en Drenthe (type Odoorn C) kwam aan het einde van de Merovingische periode de nadruk 

steeds meer op de dakdragende functie van de buitenstijlen te liggen.644 De door dwarsliggers 

verbonden buitenstijlen kwamen in een licht gebogen lijn langs het huis te staan. Waarom 

precies is niet zeker. Huijts vermoedt dat het bedoeld was om in het midden van het huis de 

grootste druk van het dak op te vangen. Eventueel waren de buitenstijlen die het verst van 

de wand af stonden enigszins schuin geplaatst om de spatkracht beter op te vangen. Ook de 

behoefte aan meer ruimte in het middenhuis kan een oorzaak zijn geweest. 645 Dat men dit 

technisch en ruimtelijk voordeel niet toepaste bij schuren is voor Heidinga reden om uit te gaan 

van een symbolische of esthetische functie van de ‘bootvormige’ huisvorm.646 De volgende stap 

is te zien bij de bovengenoemde plattegronden uit Katwijk, Limmen en Rijnsburg, namelijk het 

verplaatsen van het schorende element van buiten de wand naar de hoek tussen de stijl en de 

koppelbalk, zodat een gebint ontstond.

De wand kon geplaatst zijn op diverse wijzen: in lijn met de gebintstijlen, op korte afstand 

daarbuiten (circa 0,5 m) of middels een uitkubbing op een ruime afstand van circa 1,50 m, 

waardoor feitelijk opnieuw een driebeukige indeling met zijbeuken onstond. Voornoemde 

varianten kennen we alleen wanneer de wandstijlen diep genoeg waren ingegraven. Vaak blijft 

642	 	Een	vreemde	eend	in	de	bijt	zijn	vooralsnog	de	bootvormige	Karolingische	gebouwen	die	werden	gereconstrueerd	uit	de	sporen	van	opgra-

ving	Uitgeest-De	Dog	(De	Koning	2000,	47-49).	Deze	zijn	in	essentie	driebeukig,	maar	missen	veelal	duidelijke	staanderparen.
643	 	De	Koning	2011	(vindplaats	14,	plattegrond	11,	12	en	13).
644	 	Van	Es/Verwers	1995;	Huijts	1992,	149;	Heidinga	1987,	47	en	50.
645	 	Huijts	1992,	159.	In	Dorestad	is	enige	malen	een	schuine	stand	vastgesteld,	maar	of	hierin	enige	regelmaat	zat	is	vooralsnog	niet	duidelijk,	

zie	Huijts	1992,	157	(noot	190)	en	Van	Es/Verwers	1995,	174.
646	 	Heidinga	1987,	50.
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bij huisplattegronden met gebinten onduidelijk waar de wand stond, omdat hiervoor lichtere 

funderingen werden toegepast, zoals een grondbalk of graszoden. Door de sterke vermindering 

van het aantal palen dat nodig was om de boerderij overeind te houden is minder informatie 

beschikbaar over het ruimtegebruik en ligging van de ingangen. Beter geconserveerde resten 

van een 10e-11e-eeuwse boerderij uit Spijkenisse-Hartel West en een 12e-eeuwse boerderij in het 

veengebied bij Gouda lijken te wijzen op een driedeling met een stal, een deel en een woonge-

deelte.647

Door de grotere vrijheid in de keuze voor ligging van de wand zien we vanaf de 10e eeuw 

een grotere variatie in de plattegronden optreden: huizen met zowel een bootvormige kern als 

zijbeuken, huizen met een rechthoekige kern en bootvormige zijbeuken en bootvormige huizen 

met een ingangsportaal. Varianten zijn er ook bij de rechthoekige gebouwen: met afgeronde 

647	 	Van	Veen	1992,	239-241	en	afb.	1;	Kok	1999b,	56-57.

Limmen-De Krocht 23

Limmen-De Krocht 28

Limmen-De Krocht 30

Fig. 5.11 Voorbeelden van huistype 

Limmen A. Uit Dijkstra/De Koning/

Lange 2006. Schaal 1:200
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kopse kanten of met één of twee sluitpalen aan één of beide kopse kanten. Daarbij komt nog 

dat niet altijd duidelijk is of we te maken hebben met een woonstalhuis of een bijgebouw. Bij 

een verder onderscheid in typen kan men eigenlijk alleen afgaan op de voornoemde variatie in 

vormen. Omdat alle varianten in Limmen-De Krocht voorkomen kan dit bijvoorbeeld een reeks 

zijn van type Limmen A1, A2, B1, B2 etc.

Type Limmen A

De bootvormige plattegronden van Katwijk, Rijnsburg en Limmen doen wat vorm en construc-

tie betreft denken aan de Drentse huizen van het type Gasselte A. Beide regio’s maakten immers 

deel uit van de noordelijke huisbouwtraditie. De Gasseltehuizen hadden echter twee ingangs-

partijen in de lange zijden en die in kustgebied waarschijnlijk maar één. De boerderijen in het 

westen waren bovendien een flink stuk kleiner. De positie van de wand kon wisselen. Deze lag 

in lijn met de gebinten, of er was sprake van uitkubbingen. De bootvormige huizen uit de 8e-9e 

eeuw zijn type Limmen A genoemd (fig. 5.11). 

Type Limmen B

De rechthoekige plattegronden zijn gevat onder type Limmen B (zie fig. 4.11, bewoningsfase 3 

van Rijnsburg). De breedte van de gebinten bedraagt 5 tot 6 m. De gebouwlengte kan sterk wis-

selen. De plaats van de ingangen en wand is meestal niet herkenbaar. Net als bij type Limmen A 

zijn meerdere varianten mogelijk. Enkele van de gebouwen uit Rijnsburg hebben (gedeeltelijke) 

uitkubbingen langs de zijwanden. Meestal ontbreken ook andere aanwijzingen voor de binnen-

indeling, waardoor niet te bepalen is of het om een schuur of woonstalhuis gaat. Dit zou nog 

kunnen blijken uit de ligging ten opzichte van andere gebouwen op het erf.

5.3 Tweebeukige woonstalhuizen en schuren

Naast de traditie van de drie- tot éénbeukige woonstalhuizen bestond nog een tweede traditie, 

die van de tweebeukige gebouwen. Ook hiervan zijn de laatste vijftien jaar meer voorbeelden 

gevonden, maar het is nog te vroeg om hierin een typologische ontwikkeling te kunnen zien 

en typen te benoemen. Binnen de tweebeukige traditie is een tweedeling te maken in woon-

stalhuizen, die wat vorm en wandopbouw betreft de drie- tot éénbeukige traditie volgen, en 

schuren.

De toepassing van dakdragende middenstijlen was het belangrijkste kenmerk van deze 

groep gebouwen. Deze constructie was wezenlijk anders als bij één- of driebeukige huizen. 

Daar drukte de daklast naar buiten. Bij de tweebeukige bouwwijze steunt de daklast op de 

middenstaanders en veroorzaakt een druk naar binnen. De wanden boden een aanvullende 

ondersteuning. 

Tweebeukige woonstalhuizen (fig. 5.12)

De bestempeling als woonstalhuis wordt bepaald door de aanwezigheid van haardplaatsen en 

het ontbreken van andere hoofdgebouwen binnen de opgraving. Buiten de haardplaatsen zijn 
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er nauwelijks aanwijzingen voor een functionele indeling. Ingangen zijn slechts zelden herken-

baar.

De recent ontdekte plattegronden in de Noord-Hollandse duinen van Groot Olmen bij Bloe-

mendaal zijn vooralsnog de enige uit de Merovingische periode. Ze zijn dateerbaar tussen het 

einde van de 5e eeuw en de 7e eeuw, eventueel nog begin 8e eeuw. Van de zes of misschien zeven 

gebouwen hadden de meeste een wand die bestond uit planken die in een standgreppel waren 

geplaatst. De middenstijlen stonden zo’n 3 m uit elkaar, in één geval zelfs 4 tot bijna 5 m. De 

huisbreedte was 4,5 tot 5 m. De lengte van de deels door verstuiving geërodeerde gebouwenres-

ten was minstens 13 m. In het best bewaarde gebouw met een lengte van 31 m was een haard 

aanwezig en een tussenwand, waarschijnlijk op de grens met het stalgedeelte.648

Te Castricum-Oosterbuurt, eveneens in Kennemerland, werd een negental mogelijk twee-

beukige plattegronden opgegraven, waarvan echter één ook als éénbeukig en vier als drie-

beukig geïnterpreteerd kunnen worden.649 Dit maakt eens te meer duidelijk welke problemen 

dit type huisplattegrond met zich meebrengt: door hun eenvoudige grondplan zijn zij slecht 

herkenbaar in vlakken met veel paalsporen. De gebouwen bestaan uit een eenvoudig grondplan 

van drie palen in de breedte en een wisselend aantal palen in de lengte. De gebouwlengte 

varieerde tussen de 9 en circa 20 m, de breedte was doorgaans 6 m. De gebouwen uit Castricum 

zijn gedateerd in de periode tussen 675 en 850 na Chr, maar naar mijn mening is de aanvangsda-

tering enkele generaties jonger: enkele van de waterputten die met deze plattegronden geasso-

cieerd kunnen worden leverden kapdata op die respectievelijk liggen ná 718, 786 en 793. Eén van 

deze waterputten oversneed het korte éénbeukige huis uit de Merovingische traditie. Mogelijk 

kwamen de tweebeukige gebouwen tegelijkertijd voor met een aantal driebeukige structuren 

die als stal of schuur geïnterpreteerd kunnen worden. 

Iets jongere tweebeukige gebouwen, uit de 8e-9e eeuw, werden aangetroffen in de duinen bij 

Wijk aan Zee.650 Gebouw 1 en 2 werden compleet opgegraven. De lengte bedroeg 18,5-20 m en de 

breedte 6 m. Op één meter buiten de kern kwamen langs de lange zijden buitenstijlen voor, bij 

gebouw 1 slechts als uitkubbing aan één zijde over een beperkte lengte. De buitenstijlen speel-

den waarschijnlijk niet alleen een (aanvullende) rol als deel van de dakdragende constructie, 

maar maakten tevens deel uit van de buitenwand. Feitelijk hebben we dus te maken met vier-

beukige gebouwen. Beide gebouwen waren licht bootvormig. Uit dezelfde periode is nabij de 

dorpskerk in Limmen een kleinere tweebeukige plattegrond opgegraven met wel een duidelijke 

bootvorm. De vindplaats leverde ook een kleiner tweebeukig gebouw (schuur?) op met rechte 

wanden.651 Het gebruik van middenstaanders was eigenlijk het enige verschil met de 300 m ver-

derop gelegen huizen van het type Limmen A op De Krocht, dateerbaar in dezelfde periode. 

De opgravingsresultaten van Valkenburg-De Woerd lijken erop te wijzen dat ook in de 

Rijnstreek tweebeukige gebouwen als woonhuizen gebruikt kunnen zijn. Mogelijk lagen de 

reguliere woonstalhuizen op het hogere oeverdeel in nog niet opgegraven gebied. Een speciale 

handelsfunctie van de nederzetting is echter waarschijnlijk. De huizen kunnen woon- en 

werkplaatsen van handelaren zijn geweest, die in het hoogseizoen van de handel voornamelijk 

dienden voor opslag van goederen of gewassen, vergelijkbaar met de twee- en driebeukige 

gebouwen op de strekdammen van Dorestad652 (zie voor deze kwestie verder par.5.5). 

648	 	De	Koning	2011.
649	 	Hagers/Sier	1999.
650	 	Zie	Van	de	Berg	1990;	De	Koning	2011,	89-95.
651	 	Van	Raaij	1993a;	1993b.
652	 	Van	Es/Verwers	2009,	343-452.
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Rond 900 werd de tweebeukige bouwtraditie voor woonstalhuizen nog slechts bij uitzondering 

toegepast. De 10e-eeuwse korte woonstalhuizen binnen de ringwalburg van Oost-Souburg ver-

tegenwoordigen mogelijk de laatste voorbeelden.653 Vanaf het einde van de 9e eeuw ging deze 

bouwwijze op in de ontwikkeling van het éénbeukige woonstalhuis met gebinten. Door het 

blijvende succes van deze verbeterde constructie achtte men het plaatsen van middenstijlen 

niet meer noodzakelijk.654 

Tweebeukige schuren (fig. 5.13)

Naast het tweebeukige woonstalhuis is in het afgelopen decennium het bestaan van een 

tweede groep gebouwen naar voren gekomen, die van de tweebeukige schuren. Deze functie 

is af te leiden uit de ligging ten opzichte van gelijktijdig voorkomende woonstalhuizen van het 

type Katwijk of Rijnsburg. 

In West-Nederland werden de eerste tweebeukige schuren ontdekt in het Noord-Hollandse 

Uitgeest-De Dog, met afmetingen van 15 tot 19 m lang en 5 tot 6 m breed. Ze kenmerkten zich 

door een regelmatige configuratie van de palen. Aanvankelijk waren ze alle vier geplaatst in een 

aparte nederzettingsfase rond het midden van de 8e eeuw, als opvolgers van een laat-7e-eeuwse 

Merovingische fase met een éénbeukig woonstalhuis en een kort huis. Door middel van wiggle 

matching van meerdere 14C-dateringen van twee houten palen van twee van deze gebouwen 

bleek echter dat ze dateerden kort na 625 en 725. Ze kwamen dus gelijktijdig voor met de hoofd-

gebouwen uit de Merovingische periode, wat tevens op basis van de situering op het erf goed 

mogelijk bleek.655 

De vergelijkbare gebouwen die in 2005 werden opgegraven in het centrale deel van Katwijk-

Zanderij kwamen op basis van hun ligging ten opzichte van de traditionele woonstalhuizen 

gelijktijdig voor. Uit de constellatie van de gebouwen bleek dat ze doorgaans een gelijke oriën-

tatie hadden als de woonstalhuizen, behalve huis 46 dat hier haaks op stond. De tweebeukige 

gebouwen waren alleen aantoonbaar aanwezig tussen de jongere nederzettingsporen in het 

centrale deel van de Zanderij, wat wijst op een datering tussen circa 550 en 700.656 Enkele schu-

ren hadden een zeer regelmatig grondplan, terwijl andere door extra middenstaanders onregel-

matiger waren. Daarnaast bestaan aanwijzingen voor de aanwezigheid van wanden. 

Bij de opgravingen Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid werden diverse tweebeukige 

bijgebouwen uit de 6e -7e eeuw aangetroffen. Deze hadden een lengte van 7 tot 18 m.657 In het 

duinlandschap van Den Haag-Frankenslag werden naast een woonstalhuis van het type Katwijk 

C twee delen van gebouwen opgegraven die werden geïnterpreteerd als driebeukig, maar die 

op basis van hun ligging langs de rand van de werkput en de huidige stand van kennis eerder 

653	 	Van	Heeringen	1995c,	134-137	(type	IIb	en	IIIb).
654	 	In	het	geval	de	middenstijlen	werden	vervangen	door	noksteunen	op	de	koppelbalken	was	het	verschil	met	de	kapconstructie	niet	zo	groot.	
655	 	Met	dank	aan	Jan	de	Koning	voor	het	beschikbaar	stellen	van	deze	gegevens	over	de	wiggle matching.	Zie	voor	de	oudere	gegevens	over	

Uitgeest-De	Dog,	De	Koning	2000	(gebouw	3,	4,	5	en	6).
656	 	Van	der	Velde	2008,	403.	Mogelijk	dat	de	gedeeltelijk	ontgraven	tweebeukige	stucturen	aan	de	westzijde	van	de	noordelijke	nederzetting	–	

met	bewoningssporen	uit	dezelfde	jongere	periode	–	ook	als	lange	tweebeukige	gebouwen	te	interpreteren	zijn.	Momenteel	worden	deze	

gerekend	tot	de	Romeinse	bewoningsfase,	maar	de	oriënatie	wijkt	sterk	af	en	sluit	aan	bij	die	van	de	Vroege	Middeleeuwen.	Jammer	genoeg	

ontbrak	de	mogelijkheid	tot	het	uitvoeren	van	dendrochronologische	dateringen.
657	 	Hemminga/Hamburg	2006.	Zie	de	bijgebouwen	2,	3,	4	en	waarschijnlijk	ook	6/7	(de	noordelijke	langshelft	ligt	dan	buiten	de	putgrens);	Jezeer	

2011.
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tweebeukige schuren waren.658 Hierop wijst ook de relatief grote diepte van de palen. Onlangs 

werden bij de grootschalige opgraving van een Merovingische nederzetting in Utrecht-Leidsche 

Rijn zowel één- als tweebeukige gebouwen vrijgelegd, die gelijktijdig voorkwamen.659 De meest 

zuidelijke vondst van een tweebeukig gebouw tot nu toe werd gedaan in Naaldwijk (5,60 x 12 

m). Het dateerde uit de Merovingische tijd.660

658	 	Magendans	/Waasdorp	1989,	17-19.	Kort	na	de	ontdekking	werden	de	gebouwen	nog	als	tweebeukig	beschouwd,	zie	Magendans	1985.	Later	

is	opnieuw	op	deze	mogelijkheid	gewezen	door	Bult/Van	Doesburg/Hallewas	1990,	159-160.
659	 	Nokkert/Aarts/Wynia	2009,	59-161.
660	 	Van	der	Feijst/De	Bruin/Blom	2008,	69-70	(gebouw	NHC-7).

Fig. 5.13 Voorbeelden van twee-

beukige schuren. Uitgeest 6 uit 

Woltering et al. 1994; huizen 

uit Katwijk uit Van der Velde 

2008. Schaal 1:200.
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Katwijk 48

Katwijk 51
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Tweebeukige gebouwen in omliggende regio’s

Verder noordelijk langs de Noordzeekust zijn tweebeukige gebouwen uit de 7e-8e eeuw aan-

getroffen in het Noord-Duitse Dalem, waar ze samen voorkwamen met éénbeukige woonstal-

huizen. Naast lange exemplaren van 20 m kwamen kortere negen- en twaalfpalige varianten 

voor van 5 en 8 à 10 m, wat voor de opgravers aanleiding was deze tweebeukige gebouwen te 

beschouwen als grote graanspiekers.661 Dat tweebeukige schuren nog verder naar het noorden 

toe bekend waren, getuigt een vroeg-middeleeuws voorbeeld in Hallkaer in Noord-Jutland.662 

In Drenthe vinden we eveneens een groep tweebeukige gebouwen, dateerbaar vanaf de 5e 

eeuw. Op basis van het ontbreken van een verdere binnenindeling en de ligging langs de rand 

van het erf werden ze als schuren geïnterpreteerd. Ze kwamen ook voor als veldschuren op 

akkercomplexen, waarschijnlijk voor de opslag van ongedorst graan. Andere vermoede functies 

zijn de opslag van gereedschap, brandstof of de stalling van kleinvee. Bij verdiepte exemplaren 

(wellicht potstallen) is gedacht aan schaapskooien. De afmetingen van de Drentse schuren 

waren over het algemeen wat kleiner: een breedte van 4 à 5 m en een lengte van 8 à 12 m. Ook 

varianten met een lengte tot wel 30 m kwamen voor.663 

Op de dekzandgebieden ten zuiden van de grote rivieren kwamen tweebeukige bijgebou-

wen in de Merovingische tijd eveneens voor. Deze gebouwen weken echter af van de woonstal-

huizen uit het hierboven besproken noordelijke Hauslandschaft. De gebouwfunctie is door het 

ontbreken van aanwijzingen voor een verdere binnenindeling meestal onbekend.664 Er bestaat 

de kans dat het in feite om vierbeukige woon(stal)huizen gaat, waarvan de minder diep ingegra-

ven rijen van wandpalen niet zijn overgeleverd in het archeologisch opgravingsvlak. 

Functie van de schuren

Waarvoor de schuren in West-Nederland gebruikt werden is een volgende vraag. In eerste 

instantie gaan de gedachten uit naar de opslag van (ongedorst) graan. De diep ingeslagen palen 

bij enkele schuren,665 die wijzen op een grote draagkracht, zijn hiervoor een extra aanwijzing. 

Dat men naast de veronderstelde opslagruimte op de zoldering van de eigen woonstalboerderij 

voor de opslag een aparte schuur nodig had, kan indirect een aanwijzing zijn voor een omvang-

rijk akkerareaal. Met de productie van het ‘Friese laken’ in het achterhoofd, is ook een functie 

als schaapskooi denkbaar. Het botspectrum van de opgravingen wees echter niet op een uitzon-

derlijk groot aandeel van schapen (tenzij veel van deze dieren elders werden geconsumeerd). 

Tweebeukige schuren werden tot nu toe alleen vastgesteld in nederzettingen daterend tussen 

circa 550 en 700/750. Behalve de tweebeukige woonstalhuizen lijken ook de schuren aan het 

einde van de Karolingische tijd niet meer voor te komen. Het brede tweebeukige gebouw uit 

de tweede helft van de 10e eeuw dat in Limmen-De Krocht werd opgegraven, mogelijk een voor-

raadschuur van een domaniaal centrum, was misschien een laatste vertegenwoordiger van de 

groep tweebeukige schuren in West-Nederland.666 Het verdwijnen van de tweebeukige schuren 

661	 	Zimmermann	1991,	39.
662	 	Roussell	1947	(aangehaald	in	Herschend	1998,	50).
663	 	Waterbolk	1991,	74;	2009,	112	en	afb.	79-81.
664	 	De	twee	tweebeukige	gebouwen	uit	Escharen	zouden	op	basis	van	hun	ligging	binnen	de	nederzetting	als	bijgebouw	geïnterpreteerd	kun-

nen	worden,	zie	Verwers	1998/1999,	275	(fig.	54,	gebouw	26	en	33).
665	 	Dit	geldt	voor	Uitgeest-De	Dog,	Den	Haag-Frankenslag,	Oegstgeest-Nieuw	Rhijngeest	Zuid	en	Utrecht-Leidsche	Rijn	51/54	(A2).
666	 	Dijkstra/De	Koning/Lange	2006,	53,	67-68	en	205-206.
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hing waarschijnlijk samen met het succes van de bouw met gebintconstructie. Misschien was 

een verandering in de bedrijfsvoering (minder nadruk op graanproductie) en/of het verplaat-

sen van de opslag naar centrale verzamelpunten zoals domeincentra een bijkomende factor.

5.4 Een vergelijking met de huisbouwtradities van omliggende regio’s

Het Midden-Nederlandse rivierengebied, de Veluwe en Noordoost-Nederland 

Hierboven is al enkele malen gewezen op de verschillen van de huisbouwtraditie van West-

Frisia met die van de omliggende gebieden. Er waren echter ook overeenkomsten. De ontwik-

keling sloot op hooflijnen aan bij een algemene trend die waargenomen kan worden in Cen-

traal- en Noordoost- Nederland en het aansluitende deel van Noordwest-Duitsland (Westfalen 

en Nedersaksen). Tussen de 3e en de 7e eeuw werd de traditionele driebeukige ruimtelijke 

indeling in de woonstalhuizen geleidelijk vervangen door een éénbeukige opzet met buiten-

stijlen (typen Peelo A, Wijster B, C en Odoorn A, B, C). Daarbij was regionaal sprake van een ze-

kere variatie in het tijdstip en de uitvoering (fig. 5.14). Deze verschuiving ging tevens gepaard 

met het verschijnen van ‘bootvormige’ plattegronden (type Odoorn C’), waarvan de vroegste 

bekende voorbeelden met licht gebogen wanden rond 700 na Chr. voorkomen op de Veluwe 

en in Westfalen. Bij de hierna volgende, meer massieve, éénbeukige gebouwen vanaf de 9e 

eeuw mogen we waarschijnlijk uitgaan van de toepassing van een echte gebintconstructie 

(type Gasselte A). Vanuit dit ‘eindstadium’ zien we dat door de mogelijkheid uitkubbingen aan 

de kern toe te voegen in de 9e-10e eeuw een nieuwe vorm van driebeukigheid onstond (typen 

Gasselte B en B’), die zich uiteindelijk verder ontwikkelde tot het vanaf de Late Middeleeuwen 

bekende, rechthoekige hallehuis. De boerderijen worden dan archeologisch onzichtbaar, 

omdat de gebintstijlen op stiepen werden geplaatst.667

De Noord-Nederlandse en Duitse kuststrook

In de noordelijke kuststrook van Nederland en Duitsland bleef men langer vasthouden aan 

het traditionele driebeukige woonstalhuis. Aan de hand van de uitgebreide opgravingen 

op de Feddersen Wierde werd duidelijk dat tussen het einde van de 1e eeuw v.Chr. en de 5e 

eeuw na Chr. nauwelijks sprake was van een ontwikkeling in bouwtechniek. Reeds vanaf de 

Late IJzertijd werd het dak ondersteund door binnenstaanders, waarbij de kapvoet rustte 

op een reeks rondom het gehele huis geplaatste verticale buitenstijlen, die vrij dicht op de 

wand stonden. Dit in tegenstelling tot de woonstalhuizen op de nabijgelegen zandgronden 

(Flögeln-Eekhöltjen), waar de buitenstijlen in dezelfde periode kennelijk in de wand waren 

opgenomen.668 Daarvan was in het kweldergebied, getuige de opgraving te Hessens, pas 

sprake vanaf de 7e eeuw. De gebouwen te Niens (tweede helft 7e-8e eeuw) en Elisenhof (8e-9e 

eeuw) lieten daarnaast voor het eerst paarsgewijs geplaatste schuine buitenstijlen zien, 

al dan niet in combinatie met één- en/of driebeukige huisdelen (fig. 5.14).669 Een fenomeen 

dat daarnaast speciaal bij nederzettingen in het kweldergebied naar voren komt, was het 

gebruik van plaggen voor de bouw van wanden. Behalve voor kleine bijgebouwen bleek uit 

de opgraving Elisenhof dat bij de woonstalhuizen plaggenwanden ook gecombineerd met 

vlechtwerkwanden werden toegepast.670 In gebieden waar nog minder hout voorhanden was, 

667	 	Zie	voor	een	overzicht	van	deze	ontwikkeling	Heidinga	1987;	Waterbolk	1991;	2009;	Donat	1991,	155	-159;	Huijts	1992.
668	 	Zie	voor	deze	ontwikkeling	Kossack/Behre/Schmid	1984,	167-183.
669	 	Kossack/Behre/Schmid	1984,	167-186.
670	 	Bantelmann	1975,	huis	20,	25	en	25a.
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zoals het uitgestrekte kwelderlandschap van Friesland en Groningen, zien we dat de gehele 

wand uit plaggen bestond en het gebruik van hout zich beperkte tot de binnenstijlen en kap-

constructie.671 

Angelsaksisch Engeland

Behalve naar het aangrenzende Europese vasteland dienen we voor een vergelijking ook te 

kijken naar Angelsaksisch Engeland, aan de overkant van de Noordzee. De bouwwijze van de 

huizen in dit gebied was namelijk sterk verwant, wat verklaard kan worden door de invloed 

die uitging van de migratie van Germaanse groepen naar Britannia. Het opvallendste verschil 

met de thuislanden waaruit de migranten vertrokken waren, namelijk het ontbreken van lange 

woonstalhuizen, maakte Engelse archeologen doorgaans sceptisch over de continentale ach-

tergrond van de Angelsaksische huisbouwtraditie. Bovendien waren de weinige korte huizen 

met een klein of ontbrekend stalgedeelte die men kende uit Feddersen Wierde meestal driebeu-

kig en weken daarmee af van de éénbeukige Engelse gebouwen. In samenhang met scepsis over 

671	 	Gerrets/De	Koning	1999,	106-113;	Knol	1993,	123-131.	Regelmatig	zijn	onderkomens	aangetroffen	zonder	houten	binnenconstructie,	zoals	in	

Wijnaldum,	Foudgum	en	Leens.	In	theorie	zouden	dit	éénbeukige	gebouwen	kunnen	zijn,	maar	de	kans	lijkt	mij	groter	dat	men	de	binnen-

staanders	bij	de	sloop	van	het	huis	heeft	uitgetrokken,	of	dat	paalsporen	bij	het	opgraven	gemist	zijn.	

Noord-Duitse kust Noordoost-Nederland

Veluwe West-Nederland
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de (massale) migratietheorie zag men veel meer in een verwantschap met de Romeins-Britse 

bouwtraditie.672 Eind jaren tachtig wees Zimmermann op de toch wel sterke overeenkomsten in 

maatvoering en ligging van ingangspartijen tussen continentale en Angelsaksische gebouwen. 

Dit kon weinig anders betekenen dan het bestaan van nauwe culturele contacten.673 Recentelijk 

is door Hamerow gewezen op het groeiend bewijs op het continent voor het bestaan van korte 

huizen zonder herkenbaar stalgedeelte, die niet enkel als schuur of bijgebouw beschouwd 

worden, zoals in Vorbasse, Wijster (type BII) en Nørre Snede. Speciaal de éénbeukige varianten 

lieten meer overeenkomst zien met Angelsaksische gebouwen dan de vooralsnog spaarzame, 

moeilijk te vergelijken hoeveelheid Romeins-Britse huizen.674 De kleinere éénbeukige huizen 

van het type Rijnsburg uit het Hollandse kustgebied laten zelfs een nog sterkere gelijkenis met 

de Angelsaksische huizen zien (fig. 5.15). Dit geldt speciaal voor Rijnsburg variant B, met de 

ingangspartij in het midden en eventueel in één van de kopse kanten. Zelfs zaken die men voor 

typisch Engelse bouwwijzen hield, zoals het gebruik van dubbele wandplanken en wandgrep-

pels kwamen in het Hollandse kustgebied voor.675 Ook de plankvormige binnenwandstijl naast 

de ingangen van de korte Engelse huizen is in Katwijk terug te vinden (huis 21 en 23).676

In de Engelse huizen is de afwezigheid van een stalgedeelte in mijn ogen niet zo zeker als 

wel gedacht wordt: bij opgravingen van beter geconserveerde kleine huizen op het continent 

672	 	Onder	meer	Dixon	1982;	Marshall/Marshall	1993.	Zie	Hamerow	1999,	123-124	voor	meer	voorbeelden.
673	 	Zimmermann	1988;	1999.
674	 	Hamerow	1999;	2002,	46-51.
675	 	Marshall/Marshall	1993;	Hamerow	1999,	125.	Voor	duidelijke	voorbeelden	van	dubbele	wandplanken	zie	de	vindplaatsen	Katwijk-Zanderij,	

huis	15,	19,	20	en	21	en	Utrecht-Leidsche	Rijn	51/54	(A2),	huis	H1	(Nokkert/Aarts/Wynia	2009,	68-71).
676	 	Bijvoorbeeld	gebouwen	in	Cowdery’s	Down	en	Chalton.	Er	is	discussie	onder	Engelse	archeologen	of	de	binnenwandstijlen	wel	of	niet	

wijzen	op	een	krukgebint	(Alcock/Walsh	1993).

Cowdery’s Down B4

Cowdery’s Down C8

0 2 m

Fig. 5.15 Voorbeelden van huizen 

uit Angelsaksisch Engeland met 

overeenkomstige bouwdetails 

met de bouwtraditie langs de Hol-

landse kust in de Merovingische 

periode (naar Arnold 1997, fig. 3.4). 

Vgl. in het bijzonder de huizen Kat-

wijk 15, 18, 19 en 21 wat wandcon-

structie betreft en Katwijk 21 en 

23 voor de aanwezigheid van een 

‘binnenwandstijl’. Schaal 1:200.



217

treft men regelmatig een klein stalgedeelte aan, dat zich in het uiterste geval beperkte tot 

enkele veeboxen tegen één van de kopse kanten. De mogelijkheid voor de bewoners van kleine 

woonstalhuizen om zelfstandig in hun voedsel te voorzien wordt naar mijn idee bevestigd door 

de vondst van dergelijke boerderijen in de vorm van Einzelhöfe. Ze vertegenwoordigden als het 

ware de kleinste basisomvang van een boerenbedrijf (zie hiervoor pag. 171 en verder).

De overeenkomst van de Angelsaksische huisbouwtraditie met die in West-Nederland was 

gezien de verwantschap met de noordelijke continentale huisbouwtraditie niet verwonderlijk. 

Ook op basis van enkele vroeg-7e-eeuwse grafvondsten uit Katwijk en Rijnsburg (par. 6.2) is 

duidelijk geworden dat beide gebieden een sterke culturele band hadden, zeker wat de periode 

tussen de late 5e en eerste helft van de 7e eeuw betrof. Toch ging men in Engeland in de loop van 

de 7e eeuw zijn eigen weg op het gebied van huizenbouw, zoals het verschijnen van smallere an-

nexen tegen één van de kopse kanten en een grotere variatie in de lengte-breedte verhouding 

duidelijk maakt.677 De uiteindelijke verklaring van de verschijningsvorm van het Angelsaksische 

huis zal, zoals Hamerow reeds aangaf, een proces van zowel migratie als acculturatie zijn 

geweest, beïnvloed door een verandering in samenstelling en de economie van de huishoudens. 

Ook kan een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten middels burenhulp of herendiensten de 

bouw van grotere huizen in de weg hebben gestaan.678 Het ‘succes’ van het Angelsaksische huis 

was wellicht mogelijk door een meewerkende instelling bij de Romeins-Britse bevolking ten 

opzichte van een Germaanse elite, en sloot misschien voldoende aan bij hun eigen leefwereld. 

De migranten op hun beurt schikten zich in hun gewijzigde leefomstandigheden, waarbij ze 

konden teruggrijpen op het concept van het korte woon(stal)huis uit hun thuiswereld. Het ont-

breken van het lange woonstalhuis was daarmee minder vreemd en een minder grote mentale 

stap dan gedacht.679 Hamerow verwonderde zich over het feit dat de Engelse en continentale 

huisbouwtradities zo uit elkaar groeiden, ondanks de groei van contacten op het gebied van 

handel, kunst en politiek.680 Zonder uitgebreid op deze kwestie te willen ingaan, denk ik dat 

dit kwam door het stilaan verwateren van de aanvankelijk innige band met het moederland. 

Contacten verliepen steeds meer via een beperkte groep mensen die beroepshalve de zee 

overstaken. De bouwwijze van het boerenhuis was niet de grootste zorg van de handelaren, 

geestelijken en diplomaten.

Het Maas-Demer-Scheldegebied

Een laatste regio waarmee een vergelijking dient te worden gemaakt zijn de zandgronden ten 

zuiden van de Maas. In de Romeinse periode liet het overgrote deel van de woonstalhuizen een 

continuïteit zien vanuit een uit de Midden IJzertijd daterende tweebeukige traditie, die zich 

verder uitstrekte over de aangrenzende zandgebieden zuidelijk en oostelijk van de Maas. Spo-

radisch kwamen éénbeukige gebouwen voor.681 Een invloed van Romeinse bouwtradities uitte 

zich vanaf het einde van de 1e eeuw in de grotere bouwdimensies, met name in de gebouw-

677	 	Marshall/Marshall	1993;	Hamerow	1999,	121-122;	2002,	51.
678	 	Hamerow	1999,	125-126;	2002,	50-51.
679	 	Volgens	Roymans	(1996,	54	en	57)	zou	er	bij	het	bouwen	van	huizen	zonder	stalgedeelte	sprake	moeten	zijn	van	een	cruciale	mentaliteits-

verandering,	omdat	mens	en	vee	in	de	noordelijke	wereld	al	eeuwenlang	onder	één	dak	leefden.	Kennelijk	was	dit	voor	de	migranten	een	

minder	groot	probleem.
680	 	Hamerow	1999,	126;	2002,	51.
681	 	Slofstra	1991,	137-141;	Roymans	1996,	52.	Slofstra	noemt	twee	1e-eeuwse	éénbeukige	plattegronden	uit	Grobbendonk	(België)	en	Kerkrade/

Krichelberg-Kaalheide.
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breedte die kon oplopen tot 8 à 9 m. Eénbeukige houtbouw tot dit soort breedtes zien we in 

deze periode regelmatig voorkomen, veelal als kerngebouwen van zogenaamde proto-villa’s.682 

In de laat-Romeinse tijd raakten grote delen van dit gebied ontvolkt door de politieke en 

maatschappelijke veranderingen. Rond 400 was sprake van een korte en kleinschalige opleving 

van de bewoning. De huisplattegronden uit deze nederzettingen laten zich niet gelijk in een 

typologie dwingen. Dit is voor een deel wellicht te wijten aan de versnipperde bewoning, maar 

over het algemeen vertoonden ze overeenkomsten met woonstalhuizen uit het gebied ten 

noorden en oosten van de Rijn.683

Op basis van de aanwezige grafvelden vond vanaf het midden van de 6e eeuw een nieuwe 

kolonisatiefase plaats door Frankische nieuwkomers uit het zuiden. De vroegste opgegraven 

nederzettingen met huisplattegronden dateren uit de tweede helft van de 7e eeuw. De bouwtra-

ditie week geheel af van de laat-Romeinse periode. De hoofdgebouwen zijn relatief kleine drie- 

of vierbeukige gebouwen. Deze bouwtraditie wijkt geheel af van die ten noorden van de grote 

rivieren en kent parallelen in het kerngebied van het Frankische Rijk tot in Zuid-Duitsland. Over 

de functionele indeling is vrijwel niets bekend.684 De plattegronden suggereren de toepassing 

van een vroege vorm van gebinten, naar wens verstevigd met middenstaanders en uitgebreid 

met zijruimtes. 

In de eerste helft van de 8e eeuw was volgens Theuws opnieuw sprake van een verandering 

van bouwstijl. Dit wordt door hem in verband gebracht met de schenking van veel van de land-

goederen aan religieuze instellingen die vervolgens bij de opbouw van hun domeinen de aanzet 

tot een nieuwe bouwstijl gaven.685 Naar mijn mening viel het nogal mee met deze ‘ingreep’ in de 

bouwtraditie. Eerder was sprake van een organische ontwikkeling vanuit de laat-Merovingische 

periode: vierbeukige langsindelingen werden nog bij uitzondering toegepast en de stijlen van 

de éénbeukige kern werden zwaarder uitgevoerd.686 Dit laatste moet het gevolg zijn geweest 

van een verbetering in de zelfdragende gebintconstructie. 

Opmerkelijk is dat de toepassing van gebinten in dezelfde periode plaatsvond als aan de 

andere kant van de grote rivieren. De bron van deze ontwikkeling wordt gezocht in het centrale 

rivierengebied van Nederland en het aangrenzende Duitsland en lijkt te dateren in de 8e-9e 

eeuw.687 Dat de toepassing van het gebint uiteindelijk over een groot gebied ingang vond, kwam 

wellicht door de voordelen die men zag in de inpassing ervan in de regionale bouwtraditie, 

zonder te zijn gestimuleerd door een bestuurlijke integratie in het Karolingische Rijk. Later 

vond ook de verspreiding van de bouw van ‘bootvormige’ boerderijen waarschijnlijk plaats van-

uit het centrale rivierengebied.688 Vanaf ongeveer 1050 komen dergelijke bootvormige huizen 

ten zuiden van de Maas in zwang, maar vanaf circa 950 kende men al gebouwen met gebogen 

wanden.689 

682	 	Sloftra	1991,	141,	143,	163.
683	 	Theuws	2008,	769-776	en	Abb.	12	en	verwijzingen	aldaar.
684	 	Theuws	1996,	759-762.
685	 	Theuws	1988;	1991,	318-320,	358-359,	391;	Roymans/Theuws	1999,	18-20.
686	 	Zie	de	gebouwen	in	Theuws	1996,	Abb.	619;	Verwers	1998/1999,	266-272.
687	 	Zimmermann	1988;	Waterbolk	1999,	115-116.
688	 	Heidinga	1987,	53-54.
689	 	Huijbers	2007,	98.
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Verwantschap en herkomst van de huisbouwtradities in West-Frisia

Wat leert ons de vergelijking met de omliggende regio’s over de huisbouwtraditie langs de 

Hollandse kust? De ontwikkeling van drie- naar éénbeukige woonstalhuizen in West-Frisia was 

verwant aan de noordelijke bouwtraditie van woonstalhuizen, maar vertoonde in de Merovin-

gische tijd enkele eigen kenmerken, zoals een voorhuis met eigen ingang in de lange woonstal-

huizen en buitenstijlen om het hele huis of alleen langs de lange zijden, al dan niet gecombi-

neerd met een (deels) driebeukige indeling. In het gebruik van koppelbalken met buitenstijlen 

vanaf de late 5e eeuw liep de westelijke kustregio iets voor op de zandgronden van de Veluwe 

en Drenthe. Daar zou men pas in de 6e eeuw beginnen met het toepassen van buitenstijlen (type 

Odoorn A). Op basis van de dateringen van de huistypen Odoorn C, C’ en Gasselte A liep ook de 

ontwikkeling naar gebinten bij de bouwtraditie op de noordoostelijke zandgronden wat achter 

bij het centrale rivierengebied en de westelijke kuststreek.690

De bron van de ontwikkeling naar buitenstijlen ligt naar mijn idee in het rivierengebied 

van Rijn en Maas. In dit gebied zijn bij enkele inheemse boerderijplattegronden uit de Midden-

Romeinse tijd al binnenwandstijlen te vinden, waarschijnlijk ter ondersteuning van een zolder, 

in combinatie met een twee- en/of driebeukige indeling (Katwijk Zanderij, Rijswijk-De Bult en 

speciaal Wijk bij Duurstede-De Horden, zie fig. 5.16).691 De buitenstijlen kunnen zijn ontstaan uit 

690	 	Vgl.	ook	de	verspreiding	van	de	bootvorm,	waarschijnlijk	vanuit	de	Veluwe	en	Westfalen	(Heidinga	1987,	53-54).	Het	dateringsverschil	van	

de	typen	Odoorn	C’	en	Gasselte	A	met	de	typen	Katwijk	C	en	Limmen	A	loopt	op	tot	wel	100	jaar	(vgl.	Huijts	1992	en	Waterbolk	2009).	Dit	kan	

betekenen	dat	de	aanvangsdatering	van	enkele	van	de	middeleeuwse	huistypen	in	Noordoost-Nederland	heroverwogen	moet	worden.	

Problematisch	bij	het	vaststellen	van	een	datering	is	het	doorgaans	ontbreken	van	goed	dateerbaar	importaardewerk	in	de	sporen	van	deze	

plattegronden.
691	 	Van	der	Velde	2008	(vgl.	huis	1,	6?	en	10),	Bloemers	1978	(onregelmatig	in	de	gebouwen	9	en	10);	in	gebouwen	uit	Wijk	bij	Duurstede-De	

Horden	kwamen	de	dubbelstijlen	binnen	de	gehele	plattegrond	voor,	in	combinatie	met	een	drie-	en	tweebeukige	indeling,	zie	Van	Es	1994a,	

afb.	18.
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Van Es/Verwers 1995, fig. 14. 

Schaal 1:200.
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de lichtere buitenstijltjes die in de IJzertijd en Romeinse tijd sporadisch bij huizen voorkwamen 

om de dakvoet te dragen. Een andere optie is dat ze zijn voortgekomen uit de buitenstijlen voor 

de lage dakvoet of ‘galerij’ die bij sommige Romeinse gebouwen in het Midden-Nederlandse 

rivierengebied, de Veluwe (Kootwijk) en het Zuid-Hollandse Valkenburg voorkomen. Deze lijken 

een belangrijkere functie te vervullen in de hoofdconstructie, net als bij de vroeg-middeleeuwse 

huizen met buitenstijlen. Een laat-Romeins voorbeeld van buitenstijlen geven de korte huizen 

43 en 72 uit Ede, gelegen vlak ten noorden van de Nederrijn (fig. 5.17).692 

Door de sterke terugval van de bewoning in de laat-Romeinse tijd is het niet met zekerheid 

te zeggen of de West-Nederlandse bouwtraditie die we aan het eind van de 5e eeuw in Katwijk 

tegenkomen, voortkwam uit een eigen regionale traditie of van buitenaf werd geïntroduceerd. 

Daarvoor was de verwevenheid met de noordelijke huisbouwtraditie van de aangrenzende 

oostelijke en noordelijke gebieden te groot. Het centrale rivierengebied komt vermoedelijk het 

meest in aanmerking, omdat via deze contactzone ook jongere ontwikkelingen, zoals gebinten 

en bootvormige gebouwen, zijn verspreid.

Al snel ontstond langs de westelijke kust een eigen regionale huisbouwtraditie. Daarom is 

het weinig zinvol te zoeken naar het oorsprongsgebied van het concept van het voorhuis met 

één ingang in de lange zijde. In het Noord-Duitse Flögeln-Eekhöltjen kwam het sporadisch voor 

vanaf de 2e eeuw.693 Van een directe overname van het concept hoefde geen sprake te zijn; het 

maakte deel uit van de algemene ontwikkeling van de noordelijke huisbouwtraditie, met regi-

onale variaties. Zo bestonden in Oost-Nederland voorhuizen met een uitgang in de kopse zijde 

(type Zelhem) en hetzelfde gold waarschijnlijk voor Dorestad.694 Vanaf de Karolingische periode 

is het voorhuis niet of nauwelijks meer in de plattegronden herkenbaar door het gebruik van de 

gebintconstructie. Het voorhuis is waarschijnlijk te beschouwen als de voorloper van de mooie 

kamer of opkamer (boven een kelder), zoals we kennen van de latere bakstenen boerderijen. 

De tweebeukige bouwtraditie van woonstalhuizen in Kennemerland valt binnen dit geheel 

uit de toon. Deze traditie ging minstens terug tot het begin van de Merovingische tijd en had 

mogelijk Romeinse en laat-Romeinse wortels uit de eigen regio, zoals enkele plattegronden uit 

Castricum-Oosterbuurt lijken aan te geven.695 

692	 	Van	Es/Taayke	2001,	261	en	fig.	3.
693	 	Schmid/Zimmermann	1976;	Zimmermann	1992	(huis	6,	22,	58	en	eventueel	20).	
694	 	Waterbolk	2009,	90	en	afb.	63.
695	 	Hagers/Sier	1999,	gebouw	S96	en	S142.	Deze	gebouwen	kwamen	voor	naast	driebeukige	plattegronden.

Fig. 5.17 Twee korte woon(stal)huizen uit de laat-Romeinse tijd met buitenstijlen, opgegraven in Ede (Ede 43 en 72, uit Van 

Es/Taayke 2001, fig. 3). Schaal 1:200.
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5.5 Diversiteit in bouwtradities

Stel dat Abbo, een handelaar uit Keulen, op bezoek ging bij een boer in Katwijk op een zomer-

dag in het jaar 556. Zou het hem opgevallen zijn dat hij een éénbeukig huis betrad, terwijl hij 

een dag eerder in Oegstgeest werd ontvangen in een huis met een driebeukig stalgedeelte? 

Waarschijnlijk niet. Hij werd binnengelaten in het voorhuis door de vrouw des huizes, die hem 

voorging naar het haardvuur in het middenhuis, alwaar hem een maaltijd werd voorgezet, net 

als in Oegstgeest. Een maand later strandde Abbo op de kust van Kennemerland, nadat hij bij 

de oversteek vanuit York door een storm uit koers was geraakt. Hij werd meegenomen naar een 

boerderij in het duingebied en gastvrij onthaald door de boer en zijn familie. Het viel hem op 

dat in het midden van het huis, naast het haardvuur, twee palen stonden die reikten tot in de 

nok. Het waren geen reparaties, omdat het huis nog rook naar nieuw hout. Hij kende zo’n bouw-

wijze wel van de grote graanschuur die de Katwijkse boer naast zijn hofstede had staan. En aan 

de Rijnoever bij Oegstgeest had hij wel eens in zo’n schuur overnacht tijdens de druk bezochte 

marktdagen aan het einde van het voorjaar. “Zo doen wij dat nou eenmaal,” antwoordde de 

Kennemer boer op Abbo’s onbescheiden vraag of die palen in het midden van zijn huis wel zo 

handig waren.

Iemand uit de Vroege Middeleeuwen zal zich niet snel bewust zijn geweest van de kleine 

variaties in constructie en materiaalgebruik wanneer hij door een landschap reisde met huizen 

van dezelfde vorm en met dezelfde ingangen en rieten daken, gebouwd en gebruikt door 

mensen met min of meer dezelfde sociale organisatie en beschikkend over dezelfde bouwma-

terialen. Traditie speelde bij de bouw van de huizen een belangrijke rol, maar dit betekende 

niet dat alle veranderingen werden afgewezen. Bouwtechnische variaties in de constructie die 

hun waarde bewezen of sociaal wenselijk waren, zoals het bouwen van een voorhuis met één 

uitgang naar buiten, raakten zo wijder verspreid. Door deze geleidelijke verandering bestonden 

verschillende dakdragende constructies een tijdlang naast elkaar, zoals geheel en gedeeltelijk 

driebeukige woonstalhuizen.

Bij woonstalhuizen beperkte de pluriformiteit in het vroeg-middeleeuwse kustgebied zich 

tot slechts twee bouwtradities. De tweebeukige traditie is vanuit bouwtechnisch oogpunt te 

beschouwen als de meest afwijkende, die zich voornamelijk tot Kennemerland beperkte. Maar 

ook hier is enige relativering op zijn plaats. Tweebeukigheid bleef binnen de ‘grote bouwtra-

ditie’ altijd wel ergens aanwezig: in de vorm van spiekers, grotere schuren, een enkele mid-

denstaander in een huis ter ondersteunig van een eindschild van het dak of als snelle reparatie. 

De tweebeukige indeling is in wezen een vrij universeel concept, dat we vanaf de prehistorie 

tegenkomen, niet alleen in spiekers en andere bijgebouwen, maar ook in woon(stal)huizen. Dit 

kon het gevolg zijn van een keuze die door een kleine groep mensen binnen een kleine regio – of 

kerngewest – werd gemaakt. Naarmate er meer nederzettingen worden opgegraven blijkt ook 

in andere gebieden meer pluriformiteit in bouwtradities voor te komen. Zo is de afgelopen ja-

ren in Drenthe het type Midlaren vastgesteld, waarvan de verspreiding zich vooralsnog beperkt 

tot het noorden van deze provincie.696 

De keuze voor tweebeukige woonstalhuizen berustte niet op een verschil in levenswijze 

in het afwisselende kustlandschap. In Kennemerland was deze bouwwijze zowel te vinden 

in de duinen van Bloemendaal-Groot Olmen als in het estuariumlandschap van Castricum-

Oosterbuurt, dezelfde landschapstypen als in de Oude Rijnmond. In de bedrijfsvoering of 

696	 	Waterbolk	2009,	37	en	73.
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sociale achtergrond van beide regio’s lijken niet direct grote verschillen te hebben bestaan. 

Alleen de huizen uit Valkenburg-De Woerd kunnen wijzen op een speciale handelsfunctie van de 

nederzetting. De bewoners combineerden in de tweebeukige gebouwen een woon- en (kleine) 

stalfunctie met die van opslag van handelswaar: een ‘veemkade’ vergelijkbaar met de situatie 

in Dorestad. Alleen bouwde men in Valkenburg geen steigers waarop de gebouwen stonden. 

De kans dat we in Valkenburg te maken hebben met migranten uit een ander gebied met een 

tweebeukige bouwtraditie, zoals Kennemerland, Brabant of zelfs het zuiden van Duitsland acht 

ik onwaarschijnlijk. Er zijn geen historische aanwijzingen voor een dergelijke migratie en de 

bouwtraditie was immers ook al bekend in de Rijnmond zelf in de vorm van schuren of opslag-

loodsen annex woonplaatsen voor handelaren langs het water.

Het verschil tussen rechthoekige en bootvormige woonstalhuizen, dat vanaf de (late) 9e 

eeuw is te zien, is moeilijk te verklaren. Over de vroege verspreiding van bootvormige huizen is 

nog te weinig bekend om de herkomst ervan af te leiden. Het was een ontwikkeling binnen de 

noordelijke huisbouwtraditie die vanaf de 8e eeuw zijn weg vond naar West-Nederland. Een zui-

delijke, Frankische invloed kan het niet zijn geweest, aangezien dergelijke plattegronden vóór 

het midden van de 11e eeuw daar onbekend waren. De fasering van de nederzetting Limmen-De 

Krocht (Smithan) laat zien dat de situatie ingewikkeld is. Tussen de 10e en de eerste helft van 

de 12e eeuw zien we eigenlijk alleen boerderijen en schuren met rechte wanden en eventueel 

een afgegrond, bootvormig uiteinde. Ook in de Noord-Hollandse veenontginningen zijn recht-

hoekige boerderijen de norm. Pas vanaf 1150 worden op De Krocht boerderijen neergezet met 

duidelijk gebogen gebint- en wandlijn, samen met rechthoekige (bij)gebouwen. Misschien zien 

we hier op de strandwal een zuidelijke invloed van driebeukige, bootvormige woonstalhuizen 

bekend uit de Zuid-Hollandse veenontginingen.697 

Pas met de bouw van boerderijen op poeren en met stenen wanden vanaf de Late Mid-

deleeuwen keert de rechthoekige vorm definitief terug in de bouwtraditie. Van uniformiteit 

was echter niet lang sprake. De verder gaande specialisatie in de akkerbouw- en veeteelt en 

het inspelen op de markt leidde tot nieuwe streekgebonden boerderijvormen, zoals de kaarten 

van de verspreiding van historische boerderijtypen laat zien.698 De huisbouwtraditie leert dat 

diversiteit nooit ver weg is.

697	 	Vgl.	Tump	2004.
698	 	Hekker	1991.




