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6 CREMATIE & INHUMATIE
Een karakteristiek van het grafritueel

“Zoo heeft dus dit grafveld, dat daar bijna onder den rook van onze stad is opgegraven, een groote beteekenis. 

Het heeft ons niet alleen een aantal zeer interessante en mooie voorwerpen bewaard, maar het vertoont 

ons tevens broederlijk in onze streken vereend die beide Germaansche stammen, die een zoo belangrijke rol 

spelen in de vroege geschiedenis van onze noordelijke landen, bij den aanvang van het Christendom.” 699

6.1 Inleiding

Op bovenstaande wijze sloot Holwerda in december 1913 zijn bijdrage af over het grafveld van 

Rijnsburg in de Oudheidkundige Mededelingen van het RMO. Voor hem was het op grond van 

het gevonden aardewerk duidelijk dat het grafveld gebruikt werd door zowel de Franken als 

de Saksen. Een multi-culturele samenleving avant la lettre. Het grafveld droeg immers ‘behalve 

het karakter van zijn tijd ook dat van zijn afkomst.’700 Het glad- en ruwwandige draaischijfaarde-

werk behoorde toe aan Frankische bewoners, terwijl het handgemaakte aardewerk door Saksen 

werd gebruikt. In de ‘thuislanden’ van deze stammen vond men tenslotte toch hetzelfde soort 

potten? De plaats van de Friezen in dit geheel kwam niet ter sprake. Dat het Frankische aarde-

werk uit het Duitse Rijnland ook naar deze streken kon zijn verhandeld was kennelijk niet bij 

Holwerda opgekomen, de voorwerpen spraken voor zichzelf. Deze gelijkstelling van artefacten 

aan stammen laat zien hoe sterk het denken in duidelijk te onderscheiden, homogene, etnische 

categorieën in de archeologische wereld was verankerd. Dit was het resultaat van de zoektocht 

van Europese landen naar nationale identiteiten, die in de 19e eeuw van de politieke tot de we-

tenschappelijke onderzoeksagenda’s was doorgedrongen. De archeologie werd zo leverancier 

van feiten die één op één werden gekoppeld aan de geschiedenis van de diverse volkeren zoals 

verhaald in laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse bronnen. 

In het begin van de 20e eeuw overheerste bij archeologen nog steeds de gedachte dat het 

soort voorwerpen dat in het graf werd meegegeven niet alleen een directe afspiegeling was 

van de etnische identiteit, maar ook van religieuze overtuiging. Vervolgens kwam het accent 

te liggen op het identificeren van de in de vroeg-middeleeuwse wetsteksten genoemde sociale 

klassen van edelen, vrijen, halfvrijen en onvrijen. Inmiddels zijn er vele pagina’s gewijd aan de 

ontworsteling van deze historische paradigma’s.701 

Aan het einde van de jaren zestig van de 20e eeuw kwam de deterministische en statische 

benadering onder vuur te liggen, omdat zij geen rekening hield met regionale variatie en ver-

anderingen die in de loop der tijd in het grafritueel plaatsvonden. Een decennium later lag de 

nadruk op de classificering van de kwaliteit van de grafgiften, die in hoofdzaak als een indicatie 

699	 	Holwerda	1914,	49.
700	 	Holwerda	1914,	47.
701	 	Voor	een	uitgebreider	overzicht	over	de	verschillende	archeologische	benaderingen	van	grafveldanalyse	zie	Halsall	1995b;	Härke	2000;	

Effros	2003;	Theuws/Alkemade	2000.
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voor de welstand van de dode en zijn of haar familie werd beschouwd. Daarnaast beschouwde 

men ook de mate van arbeidsinvestering in de aanleg van een graf als een indicatie voor ver-

schillen in sociale status. De gedachte achter beide benaderingen is niet onlogisch maar wel 

problematisch, omdat ze redeneert vanuit moderne opvattingen over rijkdom en geen rekening 

houdt met de symbolische waarde. 

De afgelopen decennia is men nieuwe wegen ingeslagen. Zo leerde de vergelijking tussen 

de beschikbare skeletgegevens en de grafgiften niet alleen dat deze waren gekoppeld aan het 

geslacht, maar ook aan leeftijdsgroepen en niet zozeer aan sociale klassen.702 Het relatief grote 

aantal meegegeven grafgoederen dat met name in de meer omvangrijke 5e- en 6e-eeuwse graf-

velden aan jonge volwassenen werd meegegeven, wordt beschouwd als een indicatie van de 

stress binnen de sociale verhoudingen die bij het overlijden van iemand ontstond. De ‘rijkere’ 

begravingen waren onderdeel van de sociaal-politieke competitie in gebieden met instabiele 

machtsverhoudingen. Families konden zo een positie creëren, legitimeren of bestendigen. In 

de grafvelden lag daarmee een belangrijk deel van de voorouderlijke identiteit van de gemeen-

schap besloten. Naarmate de sociale hiërarchie stabiliseerde en de invloed van het christendom 

toenam, verplaatste de arena zich naar andere statussymbolen zoals het begraven op kleine 

afgescheiden familiegrafvelden, ad sanctos in kerken en in eigenkerken. Door de verplaatsing 

van de uitdrukking van status naar de bovenkant van het maaiveld bestond bij de elite geen 

behoefte meer aan een opzichtig ondergronds grafritueel. Hun sobere wijze van begraven werd 

al snel nagevolgd door de lagere bevolkingsklassen.703 

Eén van de kritiekpunten hierop is dat het grafritueel teveel wordt gereduceerd tot een 

functionele uitdrukking van een machtsideologie, die bovendien in staat wordt geacht de 

werkelijke sociale verhoudingen te manipuleren. Ideologie is immers niet iets dat buiten de 

realiteit staat, maar een stelsel van weloverwogen ideeën en praktijken.704 Nieuwe beschouwin-

gen richten zich op de specifieke keuze en betekenis van de grafgiften in samenhang met het 

grafritueel als rite de passage van dode naar voorouder. 705 De grafgiften worden beschouwd als 

een verlengstuk van het lichaam, een uiting van het zelfbewustzijn en de persoonlijkheid van 

de overledene, die refereren aan leefstijl en reputatie. Zo werd in de collectieve herinnering van 

de groep het beeld vastgelegd waarin de dode voor eeuwig naar de andere wereld ging. Status 

was hierbij van secundair belang.706 

Ook op het gebied van de thema’s identiteit en etniciteit zijn antropologen, historici en 

archeologen de afgelopen decennia gekomen tot nieuwe inzichten. Iemands identiteit bestaat 

uit vele lagen en etniciteit is daar één van. Etniciteit kan gefundeerd zijn op één of meerdere 

aspecten die men deelt met gelijkgestemden: taal, afkomst, gewoonten, wetgeving of woonge-

bied. Dit kan zich ook uiten in bijvoorbeeld kleding, sieraden of haardracht. Al deze aspecten 

zijn echter geen noodzakelijke voorwaarden, alleen de overtuiging dat men zelf (of volgens an-

deren) tot een etnische groep behoort is van belang. Het is dus meer een kwestie van een state 

of mind dan van objectief vast te stellen culturele of biologische verschillen.707 

De grote aandacht voor het grafritueel door archeologen is begrijpelijk, omdat het één van 

de belangrijkste bronnen is om greep te krijgen op samenlevingen uit het verleden. In de graven 

702	 	Härke	1992;	Halsall	1995a.
703	 	Onder	meer	Steuer	1982;	1989;	Halsall	1995a	en	1995b,	66-67;	Effros	2003,	117-118.
704	 	Treherne	1995,	113-117;	Bazelmans	2002,	71-72.
705	 	Treherne	1995;	Bazelmans	2002;	Theuws/Alkemade	2000.
706	 	Treherne	1995;	Bazelmans	2002.
707	 	Halsall	1995b,	59;	Geary	1983.
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zit niet alleen een boodschap besloten over de persoonlijke identiteit van de overledene, maar 

vertelt ook iets over de door de gemeenschap gedragen normen en waarden en hun ideeën over 

de sociale en kosmologische orde. Het doorgronden hiervan kent wel zijn beperkingen, zoals 

hieronder diverse malen zal blijken. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vroeg-middeleeuwse grafritueel van het Zuid-Hollandse 

kustgebied. Het is in het kader van dit proefschrift niet de plaats om hiervan een volledige ana-

lyse te maken en alle grafinventarissen weer te geven.708 Het onderzoek richt zich op het bieden 

van een overzicht van de belangrijkste gegevens en globale plaatsing in een regionaal en inter-

708	 	Het	is	de	bedoeling	dit	in	één	of	meer	toekomstige	publicaties	wel	te	doen.	
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regionaal perspectief. Het uitgangspunt hiervoor zijn de zes grafvelden die ons bekend zijn uit 

Rijnsburg, Katwijk, Solleveld bij Den Haag (eerder bekend als Monster), Naaldwijk, Koudekerk aan 

den Rijn en Valkenburg. Hiervan worden per grafveld kort de onderzoeksgeschiedenis, landschap-

pelijke situering, datering en de grafresten besproken. Indien aanwezig worden aansluitend 

graven met wapens of andere opmerkelijke wijzen van teraardebestelling behandeld. Bij Valken-

burg is het noodzakelijk wat dieper in te gaan op de datering van de eerste kerkfase, omdat dit 

gevolgen heeft voor de interpretatie van de oudste begravingen. Aan de Karolingische kapel met 

begravingen van Rijnsburg-Abdijterrein wordt hier slechts kort gememoreerd, aangezien deze al 

besproken is in par. 4.2.

In de paragrafen die hierop volgen wordt achtervolgens aandacht besteed aan enkele ver-

schillen tussen de grafvelden onderling, de verhouding tot de grafriten in de omliggende regio’s, 

de betekenis van de wapengraven, aanwijzingen voor alternatieve begraaflocaties en ten slotte 

het verspreidingspatroon van de grafvelden. 

6.2 Een overzicht van de grafvelden 

Rijnsburg - De Horn [49]

Onderzoeksgeschiedenis

Het grafveld werd in 1913 ontdekt bij het dieper omspitten van een perceel tuinbouwgrond. 

Voor de grondeigenaar was dit voldoende aanleiding om het terrein verder op vondsten te laten 

uitspitten. Deze werden verkocht aan het RMO, dat tevens de gelegenheid kreeg een kleine op-

graving uit te voeren. In 1924 vond een tweede opgraving plaats. In de jaren daarna werden nog 

enkele potten door het museum aangekocht. Tot een volledige publicatie is het destijds niet ge-

komen, pas in 1986 kwam het tot een eerste overzicht van de vondsten in een doctoraalscriptie.709 

Plannen voor woningbouw door de gemeente Rijnsburg leidde in 1998, 2002 en 2005/2006 tot 

nieuw onderzoek in de vorm van boringen en proefsleuven, dat gericht was op het bepalen van 

de kwaliteit van de resterende sporen en de afbakening van de grenzen van het grafveld.710 Naar 

aanleiding hiervan is de omvang van het rijksmonument aangepast. Het grafveld zal worden 

ingepast in de bouwplannen.

Landschappelijke situering

Het grafveld is gelegen binnen een oude meander van de Vliet, een voormalige getijdegeul die 

zijn oorsprong vond in het veengebied verder naar het noordoosten en uitmondde in de Oude 

Rijn (fig. 6.2). Ter plaatse van de meander bevindt zich in de ondergrond een strandwal. Gedu-

rende de Romeinse tijd werd hier op uitgebreide schaal geakkerd. Door een combinatie van ge-

leidelijke zeespiegelstijging en het dichtslibben van de geul verslechterde de afwatering van het 

gebied. Hierdoor kreeg het gebied te maken met periodiek hoge waterstanden en raakte het na 

de Romeinse periode overslibd met kwelderafzettingen. Ten tijde van de ingebruikname van het 

grafveld was dus sprake van een boomloos kwelderlandschap dat af en toe werd overstroomd. 

Om daarvan zo weinig mogelijk last te hebben koos men voor de graven het hoogste terrein bin-

nen de meander uit.711 

709	 	Wimmers	1986.
710	 	Dijkstra/Flamman	2002;	Tol	2006.
711	 	Dijkstra/Flamman	2002.
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Datering

De gebruiksduur van het grafveld is aan de hand van het aardewerk en overige bijgiften te 

plaatsen tussen circa 550 en 675/700. De aanvangsdatering is gebaseerd op het ontbreken van 

knikwandpotten met concave bovenhelft en ruwwandige potten met vroege randvormen. Ook 

ontbreekt typisch vroeg handgemaakt ‘Angelsaksisch’ aardewerk met sterk plastische versie-

ring. De einddatering is moeilijker te bepalen. Het geheel ontbreken van (vroeg-)Karolingische 

aardewerkvormen en -baksels wijst erop dat tegen het einde van de 7e een eind kwam aan het 

meegeven van grafgiften of het gebruik van urnen. Het is mogelijk dat men nog langer doorging 

met het gebruik van het grafveld, maar concrete aanwijzingen daarvoor ontbreken vooralsnog. 

Mogelijk ging men in de 8e eeuw al snel over tot het begraven bij de nabijgelegen kerk van Kerk-

werve (Oegstgeest). 

voormalige loop Vliet

kanaalpad

Oude Vlie
t-m

eander

AAC-2002

RMO-1924

RMO-1913

ROB-1998

Oegstgeesterkanaal

91.000

91.000

467.850

467.850

0      10m

hoger gelegen strandwallen

strandwal, afgedekt met kwelderafzetting

(rest)geul afzetting oude Vliet loop

globale omvang
grafveld

crematiegraf, ‘brandkuil’ en 
inhumatiegraf

verstoord door diepspitten

RAAP-2005
RAAP-2006

Fig. 6.2 Rijnsburg-De Horn. Ligging van het grafveld (naar Dijkstra/Flamman 2002, fig. 5 en Tol 2006, fig. 3 en 7). 
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Grafresten

In het grafveld zijn zowel crematies als inhumaties aangetroffen. Het precieze aantal is niet 

goed vast te stellen, omdat maar een klein deel enigszins ordentelijk door het RMO is opgraven 

(fig. 6.3). Het aantal graven dat met zekerheid is vast te stellen bedraagt 73. Wanneer men 

enkele rechthoekige kuilen rekent tot inhumatiegraven en de complete potten zonder crema-

tieresten tot urnen dan is sprake van 140 graven. Rekent men alle overige aardewerken rand- en 

bodemfragmenten eveneens mee als urn dan komen we uit op 255 graven. De los gevonden 

grafgiften zijn hierbij niet meegerekend, omdat deze door de grondarbeiders uit reeds meege-

telde urnen of inhumatiegraven kunnen zijn gehaald. Vier ‘brandplekken’ en 77 ronde kuilen 

met enige resten van houtskool en crematie zijn eveneens niet meegerekend. Onduidelijk is 

of deze kuilen wijzen op crematiegraven zonder urn, waarbij men simpelweg enige resten van 

de brandstapel in een kuil deponeerde, of dat het afvalresten van een brandstapel of rituele 

maaltijd betreft. 

Door de onduidelijkheid over het aantal begravingen is het lastig om de verhouding te 

bepalen tussen crematies en inhumaties. Op basis van het zekere en waarschijnlijke aantal 

graven komt men uit op 20% inhumaties, maar dit getal zal ongetwijfeld hoger liggen. De urnen 

zijn namelijk oververtegenwoordigd omdat de arbeiders deze bij het spitten eenvoudig uit de 

grond konden halen, terwijl slechts van een klein deel van het grafveld de ligging van inhuma-

tiegraven is opgetekend. De oriëntatie van de inhumaties is overwegend N-Z of Z-N. Een enkele 
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keer komt een ZW-NO of W-O oriëntatie voor. In drie graven is vastgesteld dat de overledene was 

bijgezet op de zij en met opgetrokken knieën (graf 9, 11 en 13). Voor zover bekend lagen in de 

overige inhumatiegraven de doden gestrekt op de rug.

Op basis van de huidige kennis was binnen het grafveld sprake van minstens drie clusters: 

één aan de zuidwestzijde (opgraving 1924), de oostzijde (opgraving 1913) en de noordzijde (proef-

sleuf 1998). Deze clusters vertegenwoordigen wellicht verschillende groepen van verwanten of 

huishoudens. De lege ruimte rondom enkele inhumatiegraven suggereert dat over deze graven 

een grafheuvel opgeworpen kan zijn geweest. Uit de verspreiding van het aardewerk van de 

opgravingen uit 1913 en 1924 komen geen verschillen naar voren in datering van de hier gelegen 

clusters.

De verhouding tussen het aantal graven dat wel of geen bijgaven meekreeg verschilt per 

wijze van teraardebestelling. Bij de inhumaties (graf 1-13) zijn voorwerpen meegegeven bij 60% 

van de graven, bij de crematies (graf 14-48) in 18% van de urnen.712 Het aantal bijgaven beperkte 

zich bij beide groepen meestal tot één, hooguit twee voorwerpen behorende tot de kleding of 

persoonlijke verzorging: een fibula (mantelspeld), benen kam of pincet. Vermeldingswaardig zijn 

de vondst van een bikkel, een mogelijk ivoren ring van een heuptas, een ijzeren knijpschaar en 

een amulethanger in de vorm van een kleine benen Hercules- of Donarknots. Onder de weinige fi-

bula’s bevindt zich een zilveren schijffibula met almandijn en groen en blauw email in cloisonné, 

dateerbaar in de tweede helft van de 6e eeuw (nr. 215).713 De grootste groep bijgaven bestaat uit 

kralenkettingen, die doorgaans gekoppeld worden aan vrouwengraven. Er zijn dertien kettingen 

gevonden, waarvan twee binnen één inhumatiegraf. Van de kralensnoeren waarvan de vondst-

context bekend is, komt driekwart uit inhumatiegraven waarin nog twee tot vier andere bijgiften 

zijn aangetroffen. Kralen lijken daarmee vooral geassocieerd te kunnen worden met graven van 

‘rijke’ vrouwen die op volwassen, vruchtbare leeftijd gestorven zijn.714 

Wapengraven

Een andere categorie grafgiften die de aandacht trekken zijn meegegeven wapens, die bijna al-

tijd te vinden zijn in mannengraven. Jammer genoeg is maar van twee van de zes wapenvondsten 

de context waarin ze gevonden zijn zeker, namelijk graf 4 en 13. 

De vondsten uit graf 4 werden gedaan binnen een grafkist (fig. 6.4). Aan de zuidzijde lagen 

op elkaar een éénzijdig snijdend zwaard (Schmalsax) en een lanspunt. Aan de noordzijde stond 

een knikwandpot. De overige vondsten bestonden uit een bronzen riemgesp met resten van 

vertinning, twee vuurstenen vuurslagen, een fragment barnsteen en twee bronsfragmenten met 

onbekende functie. De datering kan op basis van de gesp en pot worden gesteld op de 7e eeuw. 

Het graf was omgeven door een kringgreppel met een diameter van 2,5 m. In deze greppel bleken 

sporen van een hekwerk met ingangspartij aanwezig te zijn. De kist had een lengte van 1,40 bij 

0,44 m, waarin een kind van 7-9 jaar was begraven – op basis van de meegegeven wapens waar-

schijnlijk een jongen.715 De oriëntatie van het lichaam is niet vastgelegd. 

712	 	De	bijgaven	die	zijn	aangekocht	van	de	landeigenaar	zijn	hier	buiten	beschouwing	gelaten,	omdat	door	de	ondeskundige	wijze	van	‘opgra-

ven’	de	koppeling	aan	urnen	en	begravingen	onzeker	is.
713	 	Nieveler/Siegmund	1999,	fase	5-6	(ca.	550/560-580/590).
714	 	In	één	geval	zouden	bij	een	kralensnoer,	gesp	en	twee	fibula’s	ook	vier	benen	speelstenen	zijn	gevonden	(nr.	213).	Speelstenen	worden	echter	

meestal	geassocieerd	met	mannengraven.	De	vondstcontext	is	echter	niet	helemaal	zeker,	aangezien	ze	van	de	landeigenaar	zijn	aangekocht.
715	 	De	toewijzing	van	het	skelet	aan	graf	3	is	gereconstrueerd	uit	de	lengte	van	de	kist,	die	wijst	op	een	jongen	van	circa	7	jaar	oud	(mondelinge	

mededeling	dr.	R.	Panhuysen,	AAC)	en	het	voorhanden	zijn	van	een	skelet	van	een	kind	van	7-9	jaar	tussen	de	vondsten	uit	1924	(Haveman	

2202,	56-59).
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De naar verhouding grote aandacht die aan zijn graf werd besteed kan te maken hebben 

gehad met zijn leeftijd en sociale positie. In vroeg-middeleeuwse heiligenlevens en helden-

dichten komt de leeftijd van 7 tot 8 jaar naar voren als een leeftijdsdrempel waarbij men de 

kinderjaren achter zich liet en licht werk ging doen of onderwijs kreeg. In elk geval voor zonen 

van edellieden betekende deze leeftijd het begin van wapentraining en het meedoen met de 

jacht. Niet zelden werd men als pleegkind elders ondergebracht.716 Was de jongen uit graf 4 

overleden na de leeftijd van 14-15 jaar, dan had hij als volwassene wellicht geen sax maar een 

tweezijdig snijdend zwaard (spatha) meegekregen. Hetzelfde geldt voor graf 13. In dit graf was 

716	 	Härke	1997,	126;	Bazelmans	1999,	174.
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Fig. 6.4 Rijnsburg-De Horn. Plattegrond en vondsten van graf 4 (plattegrond naar een tekening van A.E. Remouchamps, RMO). Schaal 

plattegrond 1:50; wapens en aardewerk 1:4; overige voorwerpen 1:2.
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Fig. 6.5 Rijnsburg-De Horn. Verschillende in de tekst besproken vondsten (collectie RMO). Schaal schijffibula’s 215 en 216 1:1; 

zwaardfragment 6.01 1:4, overige voorwerpen 1:2.
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waarschijnlijk ook een jongen van 7-8 jaar begraven, met opgetrokken knieën en een grotere 

Breitsax als grafgift.717 Als beginnende krijgers behoorden beide jongens wellicht tot een familie 

van vrijgeborenen of eventueel van adel. Het ontbreken van een kringreppel rondom graf 13 

laat zien dat binnen deze leeftijdsklasse het grafritueel kon verschillen. 

In graf 3 werd bij het skelet een beslagniet van een schild gevonden. De negen overige ijze-

ren nagels waren waarschijnlijk onderdeel van de doodskist. Graf 6 bevatte en klein fragment 

van een spatha met houtresten van de schede. Wellicht betreft dit opspit uit een ouder graf of 

is er een fout in de vondstadministratie gemaakt, aangezien uit hetzelfde graf een kralensnoer 

afkomstig is. 

Onder de aangekochte vondsten bevinden zich meer aanwijzingen voor wapengraven (fig. 

6.5). Twee holle ijzeren nieten met bronsbeslag waren mogelijk onderdeel van een schild (nr. 

218). Een andere opmerkelijk combinatie van voorwerpen die volgens de landeigenaar samen 

is gevonden betreft nr. 214: een kralensnoer, een vuurstenen vuurslag, een holle klinknagel 

met bronsbeslag van een saxschede en een grote barnstenen ‘zwaardkraal’ (die normaliter als 

amulet aan de zwaardschede werd bevestigd). Deze zwaardkraal kan een erfstuk zijn geweest, 

aangezien dergelijke grote kralen gedateerd worden in de tweede helft van de 5e tot vroege 6e 

eeuw.718 De laatste twee voorwerpen kunnen afkomstig zijn uit een mannengraf waarin zowel 

een sax als spatha waren meegegeven, maar aangezien we de oorspronkelijke context niet ken-

nen blijft onzeker of de voorwerpen als magische amuletten in een vrouwengraf terrecht zijn 

gekomen. 

Een bijzondere grafinhoud  

De onzekere vondstcontext speelt ons ook parten bij de interpretatie van de bekendste 

vondsten uit het grafveld van Rijnsburg-De Horn. Dit zijn een riemgesp, een riembeslag en een 

Byzantijns muntgewichtje die volgens de landeigenaar bij elkaar gevonden zouden zijn (nr. 212, 

fig. 6.6). De zwaardgordelgesp is rechthoekig van vorm en bestaat uit verguld brons met een 

gouden plaatje binnen de rechthoekige omlijsting en het doornschild. De decoratie is uitge-

voerd in repoussé met daarop goudfiligrein en bestaat uit vier in elkaar verstrengde dierfiguren 

in ‘Salin style II’. Op de buitenrand van het doornschild bevindt zich een trapvormig opgebouwd 

cloisonné met almandijn en groenblauw email. De combinatie van goudfiligrein en almandijn 

komt bij gespen vrijwel alleen voor in Engeland, in het bijzonder Kent (fig. 6.7). Vanwege de 

grote overeenkomsten in versieringstechiek beschouwde Åberg de Rijnsburgse gesp als een 

Kents produkt.719 De Engelse gespen zijn echter driehoekig van vorm. De rechthoekige gespen 

hebben voornamelijk een versiering in cloisonné met almandijn. De combinatie van een recht-

hoekige vorm en een nadruk op filigreinversiering maakt de gesp uit Rijnsburg extra bijzonder. 

Door de westelijke vondstlocatie zou de gesp geschaard kunnen worden onder de sieraden in 

een ‘Fries-Kentse stijl’, maar hij voldoet niet aan de kenmerken die als typisch Fries beschouwd 

worden.720 Een directe herkomst of invloed uit Engeland is dan ook het meest waarschijnlijk. De 

717	 	Haveman	2002,	29-36.	De	aanwezigheid	in	dezelfde	vondstzak	van	skeletdelen	van	een	volwassen	vrouw	en	enkele	fragmenten	van	een	

derde	volwassen	persoon	berust	zeer	waarschijnlijk	op	het	slordig	opbergen	van	het	skeletmateriaal	op	een	eerder	moment.	De	toewijzing	

aan	graf	13	van	het	kinderskelet	is	gezien	de	analogie	met	graf	3	het	meest	waarschijnlijk.	
718	 	Siegmund	1998,	85.
719	 	Åberg	1926,	122-127.
720	 	Mazzo-Karras	1985,	173.
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stijl waarin de gesp is uitgevoerd wordt gedateerd in de eerste helft van de 7e eeuw, mogelijk al 

aan het einde van de 6e eeuw.721 

Het rechthoekige gordelbeslag is van verguld brons en heeft een geometrische versiering in 

cloisonné. Deze is uitgevoerd in almandijn en blauw en wit email. Parallellen zijn niet bekend, 

maar de vatting van cirkelvormige stukjes rode almandijn binnen een wit vlak doet denken aan 

de knoppenversiering op fibula’s en gespen uit dezelfde Fries-Kentse stijlgroep als de zwaard-

gordelgesp. De datering is waarschijnlijk hetzelfde als de riemgesp.

Op het vierkante bronzen muntgewichtje staat een Byzantijns kruis met aan weerszijden 

daarvan de aanduidingen gamma en alpha (ΓΑ), oftewel 1 uncia (ons) van 27,3 gram. Muntge-

wichten en een kleine balans werden gebruikt om het juiste gewicht van edelmetaal te bepa-

len. Daarbij maakte men ook ten noorden van de Alpen gebruik van de Romeins-Byzantijnse 

weegstandaard, die gebaseerd was op de gouden solidus. Vierkante muntgewichtjes raakten in 

zwang in de laat-Romeinse tijd en werden gebruikt tot in de 7e eeuw, toen ze door ronde exem-

plaren werden vervangen.722 De datering van het muntgewichtje uit Rijnsburg wijkt daarmee 

niet af van de datering van de gesp en het beslagstuk.

721	 	Nicolay	1998,	70-71	(groep	II)	en	de	discussie	over	de	datering	van	stijl	II	in	Lucy	2000,	18-21.
722	 	Steuer	1990.

Fig. 6.6 Rijnsburg-De Horn. Een bijzondere grafinhoud, bestaande uit een riemgesp, riembeslag en een Byzantijns 

muntgewicht. Datering circa 600-630 (foto’s RMO/P.J. Bomhof). Schaal 1:1.



234

Hoe kunnen we deze combinatie van grafvondsten interpreteren? Het soort voorwerpen 

en de onverbrande staat ervan wijzen in de richting van een inhumatiegraf van een man. Op 

basis van het voorkomen van zwaardgordelgarnituren met meerdere beslagplaatjes – zoals 

in het graf van Sutton Hoo723 – zou men kunnen denken dat van Rijnsburgse gordelset maar 

een klein deel door de arbeiders uit de grond is gehaald en zelfs de bijbehorende spatha over 

het hoofd is gezien. Dit scenario is onwaarschijnlijk, omdat ook Merovingische begravingen 

bekend zijn waar de gordelgarnituur slechts bestaat uit een gesp en een beslagplaatje op de 

rug. Volgens Windler is het zelfs maar de vraag of bij dergelijke gordels altijd sprake is van een 

gebruik als zwaardgordel, aangezien ze soms voorkomen in graven zonder spatha en zelfs in 

vrouwengraven.724 De Rijnsburgse gordelset kan dus compleet zijn overgeleverd en waarschijn-

lijk ontbrak hierbij een spatha. De persoon die met deze gordel begraven is, moet iemand met 

een zeker aanzien zijn geweest. De eigenaar en zijn familie hadden toegang tot een interregi-

onaal netwerk om een uniek stuk edelsmeedkunst te verwerven. De toepassing van een kleine 

hoeveelheid almandijn op de gesp, dat symbool staat voor macht,725 verwijst naar een (zekere) 

machtspositie. Het muntgewichtje zou symbool kunnen staan voor de rol van de persoon in 

de handelscontacten met de buitenwereld. Niet voor niets liggen de meeste graven met één of 

meer muntgewichten in de buurt van de Rijn of de Kanaalkust.726 

723	 	Zie	de	reconstructievoorstellen	in	Ament	1974	en	Bruce-Mitford	1978,	564-581.
724	 	Windler	1989,	195-196.
725	 	Schoneveld/Zijlstra	1999,	194.
726	 	Zie	Steuer	1990,	afb.	2.
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Fig. 6.7 Vindplaatsen van rechthoekige en driehoekige gespen in ‘Kentse’ stijl (naar Åberg 1926) en van drinkhoorns met vogelkopor-

nament in graven (zie hiervoor de volgende paragraaf, grafveld Katwijk-Klein Duin). 1. Rijnsburg; 2. Katwijk; 3. Sutton Hoo; 4. Taplow; 5. 

Loveden Hill; 6. Dronrijp.
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Het is een gemis dat we niet meer weten over de precieze context van deze bijzondere 

grafinhoud. Was er meer in dit graf aanwezig? Zijn andere aangekochte opvallende vondsten, 

zoals de barnstenen zwaardkraal en de vier benen speelstenen uit dit graf (nr 213) afkomstig? 

Lag het graf in de buurt van het paardengraf dat in 1998 is aangetroffen? Was het overdekt door 

een grafheuvel? Wat is de relatie met de enige andere ‘rijke’ vondst uit een vrouwengraf, een 

zilveren schijffibula met almandijninleg? Vragen waarop we het antwoord schuldig moeten 

blijven. Duidelijk is wel dat in het grafveld van Rijnsburg een persoon was begraven die een 

speciale positie in de regio moet hebben bekleed. In hoofdstuk 7 kom ik terug op de vraag wat 

zijn rol en positie kan zijn geweest.

Katwijk - Klein Duin [61]

Onderzoeksgeschiedenis

Dit grafveld werd ontdekt in 1906 tijdens de afzanding van het gebied ‘Klein-Duin’, voor een 

groot deel in handen van baron Van Wassenaer van Catwijck. Het RMO werd ingelicht, maar 

omdat het terrein teveel was vergraven bleef het bij inzamelen van vondsten en menselijk 

botmateriaal. 

In de zomer van 1910 werd van dezelfde locatie opnieuw de vondst van menselijke geraam-

ten gemeld. Dit maal kon wel een kleine opgraving plaatsvinden, waaruit duidelijk werd dat 

het een vroeg-middeleeuws grafveld met zowel inhumaties als crematies betrof. Door hun 

geordende ligging werden de inhumatiegraven beschouwd als behorend tot de bekende groep 

van de Reihengräber. 

Na deze twee kortdurende campagnes moest het onderzoek in 1911 worden afgemaakt. Het 

aantal opgegraven begravingen kon worden vermeerderd omdat het grondwaterpeil door de 

afzandingen lager was komen te liggen. Dankzij de lagere waterstand was het tevens mogelijk 

om een aantal grondsporen in het noordoostelijk deel waar te nemen. Over de opgravingscam-

pagnes verschenen al snel artikelen in de Oudheidkundige Mededelingen727, maar een gedetail-

leerde eindpublicatie bleef achterwege. De drie wapengraven kregen een plaats in de studie 

van Stein naar laat-Merovingische Adelsgräber.728 Het terrein is in de jaren zestig van de 20e 

eeuw geheel overbouwd met woningen.

Landschappelijke situering

Het grafveld was gesitueerd op de zuidoever van de Oude Rijn, op de grens van het Oude 

Duinlandschap en het getijdengebied. De locatie bestond uit een kunstmatig opgeworpen 

kleilichaam, met een diameter van circa 45 m en 1,40 m hoog. In en onder deze hoogte werden 

allerhande vondsten gedaan, dateerbaar in de perioden 40-75 en 150-200 na Chr.729 De vondsten 

en een fragment van een greppel maken duidelijk dat de kleiheuvel in oorsprong een uit de 

Romeinse tijd stammende kleine terp is, wellicht met een militaire functie in de vorm van een 

wachtpost of iets dergelijks. De ligging halverwege de castella van Valkenburg en Lugdunum 

(de ‘Brittenburg’) zal niet toevallig zijn gekozen. Waarschijnlijk liep ook de militaire grensweg 

langs deze plaats. In de Vroege Middeleeuwen vormde de hoogte een geschikte plaats om tot 

727	 	Holwerda/Krom	1907b;	Evelein	1911;	Sasse	1911;	Holwerda	1912a;	Martin	1912.
728	 	Stein	1967,	383-384	en	Tafel	67-68.
729	 	Martin	1912.
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grafveld te dienen. Mogelijk liet men zich bij de locatiekeuze leiden door het Romeinse verleden 

dat met deze heuvel verbonden was. 

Datering

De gebruiksduur van het grafveld ligt tussen circa 570 en 750/800. De begindatering is geba-

seerd op het vrijwel ontbreken van knikwandpotten uit de periode voor 570. Ook bij dit grafveld 

is de einddatering lastig te bepalen. Bij de urnen komt slechts één pot voor in een Badorf baksel, 

dateerbaar in dezelfde periode als drie ‘rijke’ inhumatiegraven met wapens uit het einde van de 

7e of (eerste helft van de) 8e eeuw. De west-oost georiënteerde begravingen zonder bijgiften zijn 

voor een deel aantoonbaar jonger dan de wapengraven, omdat ze deze oversnijden. Deze groep 

– waarvan een deel mogelijk als christelijk kan worden opgevat – zal dateren uit de 8e eeuw. 

Grafresten

Ook hier was sprake van een gemengd grafveld, met 54 à 55 inhumaties en 15 zekere of 

waarschijnlijke crematies (fig. 6.8). Op basis van losse aardewerkfragmenten zou het aantal 

crematies in theorie met 24 vermeerderd kunnen worden. Het voorkomen van niet herkende 

brandkuilen kan net als in Rijnsburg niet worden uitgesloten. Van de 37 inhumaties waarvan 

de oriëntatie is opgetekend hadden acht een N-Z tot NO-ZW oriëntatie (of andersom, omdat de 

plaats van het hoofd niet is gedocumenteerd).730 Op één na waren dit tevens de diepst gelegen 

graven. Binnen deze groep vinden we een drietal wapengraven (zie hieronder). De overige 29 

lijkbegravingen lagen W-O. Op basis van deze ‘christelijke’ oriëntatie en het feit dat een tweetal 

graven uit deze groep twee dieper gelegen (vroeg) 8e-eeuwse wapengraven oversnijden, kun-

nen ze worden beschouwd als de jongste fase binnen het grafveld. 

Het aandeel inhumaties bedroeg 78 of 58 %, naar gelang men uitgaat van 15 of 39 crema-

tiegraven. Clusters zijn door de losse vondsten van skeletdelen en urnen lastig vast te stellen. 

Het lijkt erop dat crematies vooral in de noordwestelijke helft van de hoogte zijn bijgezet. Hier 

bevinden zich tevens de meeste (opgetekende) inhumaties met een N-Z of NO-ZW oriëntatie. De 

W-O georiënteerde graven uit de jongste fase concentreren zich in de zuidoostelijke helft. Op 

twee plaatsen is een kringgreppel vastgesteld, die waarschijnlijk met het gebruik van de hoogte 

als grafveld in verband kunnen worden gebracht.731 In de noordwestelijke kringgreppel stelde 

men de aanwezigheid van paaltjes vast. Bij welke graven deze kringgreppels hoorden is niet 

meer vast te stellen.

Bij slechts 10% van de inhumaties werden bijgaven vastgesteld. Maakt men een splitsing 

tussen enerzijds N-Z/NO-ZW en anderzijds W-O georiënteerde graven, dan was respectievelijk 38 

en 3% (alleen een pot bij graf 5) van bijgaven voorzien. Van de negen opgegraven urnen had 33% 

één of meer bijgaven. Geconcludeerd kan worden dat in de jongste fase met W-O begravingen 

het meegeven van voorwerpen duidelijk is afgenomen. 

Buiten de drie inhumatiegraven met wapens (graf 30, 32 en 33) en met een pot (graf 5 met 

daarin een kind van circa 6,5 jaar732) werden bij een niet nader gedocumenteerd skelet drie bij-

gaven gevonden, bestaande uit een kralensnoer, benen spinsteen en een mes (op basis van deze 

vondstcombinatie waarschijnlijk een vrouwengraf).733 

730	 	Graf	8,	28-33	en	37.
731	 	Holwerda	(1912a,	52)	nam	aan	dat	de	kringgreppels	restanten	waren	van	ronde	gebouwen	uit	de	Romeinse	tijd,	maar	deze	opvatting	is	door	

latere	kennis	van	de	huisbouwtraditie	achterhaald.	
732	 	Volgens	Sasse	(1911,	82).
733	 	Holwerda/Krom	1907b,	27.
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Fig. 6.8 Katwijk-Klein Duin. Plattegrond van het vroeg-middeleeuwse grafveld met de opgetekende sporen uit 1910 en 1911 (naar 

Holwerda 1912, afb. 42).
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Onder de crematiegraven van Katwijk bevindt zich één onversierde handgemaakte pot (graf 

47). De losse vondsten bieden aanwijzingen voor nog twee exemplaren: een bodemfragment 

met standring en twee wandfragmenten met een plugoortje (potten met alleen plugoortjes 

reken ik niet tot versierde potten) (zie fig. 6.9).

De vondsten bij of in de urnen hebben te maken met wapens (graf 39, 43 en 44) of hebben 

een bijzondere inhoud (graf 47). Zij worden hieronder besproken.

Wapengraven

In het grafveld zijn meerdere wapens aangetroffen, zowel bij crematie- als inhumatiegraven 

(fig. 6.10-6.13). De urn van graf 39 bevatte een kleine lanspunt die de brandstapel blijkbaar had 

overleefd. Recentelijk werd in de urn van graf 43 het restant van een half verbrande ijzeren 

schacht teruggevonden, waarschijnlijk eveneens van een lanspunt. Beide urnen zijn dateerbaar 

in de (tweede helft van de) 7e eeuw. De derde en laatste urn met een aanwijzing voor het mee-

geven van wapens is graf 44. Bij deze Badorf-pot werden behalve een mes (dat niet als een echt 

wapen geldt) onlangs tussen de crematieresten de restanten ontdekt van een ijzeren kram en 

zwaardschedebeslag. Toegegeven moet worden dat de aanwijzingen voor het meegeven van 

wapens bij graf 43 en 44 twijfelachtig zijn. Hebben we te maken met een selectieve inzameling 

van meeverbrandde voorwerpen van de brandstapel of zijn het restanten van eerdere crema-

ties op dezelfde brandplek? Hetzelfde probleem kleeft aan de losse vondst van een mogelijke 

lanspunt.734

Drie inhumatiegraven uit Katwijk-Klein Duin vielen bij de opgraving al direct op door hun 

‘rijke’ inhoud (graf 30, 32 en 33, fig. 6.11, 6.12 en 6.13). De bijgaven bestonden uit een set wapens 

– minimaal bestaande uit een zwaard in de schede en een lans – en een drinkglas (zie tabel 6.1). 

De graven zijn dateerbaar in de late 7e en eerste helft van de 8e eeuw. De voorwerpen uit de gra-

ven verwijzen naar een geïdealiseerde voorstelling van de persoon als krijger. De achtergrond 

van deze wijze van begraven is niet eenvoudig te verklaren (zie voor deze kwestie par. 6.6). 

734	 	Door	Evelein	(1911,	75	en	afb.	56)	beschouwd	als	een	zwaard.

Fig. 6.9 Katwijk-Klein Duin. Fragmenten van handgemaakt aardewerk met plugoortjes, waarschijnlijk van verspitte 

urnen (collectie RMO). Schaal 1:4.
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rolstempel 39.01

Fig. 6.10 Katwijk-Klein Duin. Urnen met aanwijzingen voor meegegeven wapens (collectie RMO). Schaal aardewerk 

en wapens 1:4; overige voorwerpen 1:2.
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30.01 30.02 30.04

             30.03

      ijzeren gesp
(niet beschikbaar)

Fig. 6.11 Katwijk-Klein Duin. Inhoud van graf 30 (collectie RMO). Schaal wapens 1:4; glas 

1:2. Tekening Briedé uit Holwerda 1912b, 46.
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Fig. 6.12 Katwijk-Klein Duin. Inhoud van graf 32 (collectie RMO). Schaal wapens 1:4; umbo, messen, glas en overige voorwerpen 1:2.
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Graf 30 was op basis van de grafvondsten de oudste begraving van de drie. De spatha en de 

lanspunt worden gedateerd in de late 7e-vroege 8e eeuw.735 Het drinkglas met breed omgeslagen 

rand is een diepe variant van een type tuimelbeker dat in dezelfde periode te plaatsen is.736 

Graf 32 bevatte de meeste bijgiften. In plaats van een spatha was een wapen van vergelijk-

bare lengte meegegeven, een Langsax, met een verzilverd schedebeslag. De overige wapens 

waren twee lansen en een schild met een verzilverde band op de umbo (schildknop). De overige 

voorwerpen behoren tot een persoonlijke uitrusting met pincet, haaksleutel, twee messen en 

een drinkglas. Twee incomplete ijzeren voorwerpen maakten mogelijk deel uit van een paarden-

bit.737 Alle grafgiften kunnen gedateerd worden in de eerste helft van de 8e eeuw.738 

De combinatie van vondsten uit graf 33 wijst erop dat we rekening moeten houden met het 

meegeven van oudere erfstukken. De meegegeven bijl en lans zijn volgens de reguliere date-

735	 	Spatha	van	het	type	Schlingen	en	lanspunt	type	Egling	(Stein	1967,	Stufe	A).
736	 	Siegmund	(1998,	166,	noot	26)	schaart	dit	glas	onder	de	Glockentummler uit	Niederrhein	Phase	11	(705-740).	Typologisch	sluit	de	vorm	echter	

aan	op	de	iets	oudere,	lage	Tummler	die	door	hem	in	Phase	9	(640-670)	worden	gedateerd.	De	beker	uit	Katwijk	zou	een	overgangsvorm	uit	

de	late	7e	eeuw	kunnen	zijn.
737	 	Vgl.	Siegmund	1998,	Tafel	89,	128.
738	 	Stein	1967,	Stufe	B;	Siegmund	1998,	Niederrhein	Phase	11	(typen	Sax	3,	Lan	8.1,	Sbu	8,	Ger	1.3,	Ger	2.8	en	Gla	2.3).	
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Fig. 6.13 Katwijk-Klein Duin. Inhoud van graf 33 (collectie RMO). Schaal wapens 1:4; mes, glas en overige voorwerpen 1:2.
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ringen enkele generaties ouder dan het drinkglas uit de eerste helft van de 8e eeuw.739 Met de 

spatha is iets opvallends aan de hand. De pareerstang en pommel ontbreken en de kling moet 

bij de teraardebestelling reeds verbogen en gebroken zijn geweest. Een verklaring hiervoor 

is moeilijk te geven. Vond men de bijl noodzakelijk ter compensatie van de bij een conflict 

gebroken zwaard, of had de familie zelf het wapen vernield om te voorkomen dat het in het 

hiernamaals door anderen gebruikt zou worden?

Tabel 6.1 Overzicht van de onvergankelijke bijgaven in de zwaardgraven graf 30, 32 en 33 van het grafveld Katwijk - Klein Duin.

graf 30 graf 32 graf 33

zwaard (spatha) met schede

lans

glazen diepe tuimelbeker

gesp van buikriem

éénsnijdend zwaard (Langsax) 

met schede

schild 

twee lansen

glazen klokbeker

mes

klapmes

haaksleutel

pincet

paardenbit?

zwaard (spatha) met schede en 

waarschijnlijk oorspronkelijk al 

verbogen en gebroken

lans

bijl

glazen klokbeker

mes

Een crematiegraf met een drinkhoorn

Het crematiegraf 47 is opmerkelijk door zowel de twee bijgaven als de urn die gebruikt is (fig. 

6.14). De eene bijgave bestaat uit een verguld bronzen uiteinde van een drinkhoorn in de vorm 

van een roofvogelkop en de andere uit een fragment van een sierschijf van vertind brons. 

De sierschijf kan gedragen zijn aan een chatelaine die aan de heupriem was bevestigd, als 

applique op een kledingstuk, of onderdeel zijn geweest van paardentuig.740 Dergelijke schijven 

komen we normaliter tegen in vrouwengraven, wat in combinatie met de drinkhoorn best 

mogelijk is, aangezien deze in zowel mannen- als vrouwengraven zijn gevonden. Holwerda 

wist bij de vogelkop destijds niet precies wat hij voor zich had en sprak over ‘een voor ons land 

zeer zeldzaam stuk dierornamentiek’ dat mogelijk ‘het onderstuk van een mesheft’ was.741 Pas 

ten tijde van de tentoonstelling Van Friezen, Franken en Saksen in 1959-1960 vermoedde men 

dat het van een drinkhoorn was.742 Dit vermoeden kan nu definitief worden bevestigd. Behalve 

 overdadig versierde parallellen uit Sutton Hoo en Taplow zijn uit Loveden Hill en hetzelfde 

graf van Taplow meer eenvoudige drinkhoornuiteinden bekend die vergelijkbaar zijn met het 

739	 	Lanspunt	type	Lan	2.1	volgens	Siegmund	1998,	102,	dateerbaar	eind	6e-begin	7e	eeuw.	Een	goede	parallel	voor	de	bijlvorm	is	niet	bekend,	

maar	vergelijkbare	bijlen	met	een	breed	naar	boven	en	onder	uitlopend	snijvlak	worden	door	Hübener	(1980,	84,	vorm	K)	gedateerd	in	de	

tweede	helft	van	de	6e	eeuw.	Het	drinkglas	is	een	Glockentummler	uit	Niederrhein	Phase	11	(705-740).	
740	 	Het	fragment	lijkt	op	de	greep	van	jongere	sleutel-typen,	maar	voor	een	gebruik	als	sleutel	is	het	Katwijkse	fragment	te	dun	(1	mm).	
741	 	Holwerda	1912a,	50.
742	 	Van Friezen, Franken en Saksen, cat.	nr.	108.
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exemplaar uit Katwijk.743 De datering van deze vogelkoppen in Salin’s style II is eind 6e en eerste 

helft 7e eeuw.744 Bijzonder is niet zozeer dat in het Katwijkse graf een drinkhoorn is gevonden 

– daarvan zijn er in Noord-West Europa meer bekend, ook in glas – maar wel dat het net als de 

Engelse parallellen een vogelkopuiteinde had en in grafcontext is gevonden (fig. 6.7). Het Kat-

wijkse exemplaar is het enige vergelijkbare voorbeeld op het Europese vasteland.745 Net als bij 

de gesp en gordelbeslag uit het grafveld van Rijnsburg wijst dit op wederzijdse contacten met 

Angelsaksisch Engeland. Dit is niet verwonderlijk, gezien de ligging van de Rijnmonding recht 

tegenover East Anglia. 

Achter de keuze voor een drinkhoorn schuilt een wereld aan symboliek. Het gebruik ervan 

was verbonden met het feestmaal en de drinkrituelen die daarbij hoorden, speciaal bij het sme-

den van een politiek of cultisch verbond. Macht, potentie, vruchtbaarheid en het afweren van 

onheil zijn andere connotaties.746 Vanuit heidens religieus oogpunt verwees de drinkhoorn naar 

de ontvangst door walkuren aan de poort van het walhalla of naar een vruchtbaarheidscultus 

rond de dísir of de godinnen Frigg of Freyja.747 In het verlengde hiervan stond de roofvogelkop 

aan de drinkhoorn wellicht niet alleen symbool voor macht en gezag, maar tevens voor de 

andere gedaante waarin de goden Freyja of Wodan konden verschijnen. Freyja maakte gebruik 

van de fiaðrhamr, de ‘verenmantel’ waarmee ze zich in een havik of valk veranderde om te 

kunnen reizen. Ook de oppergod Wodan kon zich in een adelaar veranderen om zijn doel te 

bereiken. 748 Als aaseter wordt de adelaar, samen met de raven van Wodan, geassocieerd met 

strijd en dood op het slagveld.749 Beide goden vinden we eveneens terug in de symboliek rond 

743	 	Sutton	Hoo	Mound	1	(2	stuks,	Bruce-Mitford	1983,	316-345),	Mound	2	(1	stuk,	Bruce	Mitford	1975,	Vol.	1,	117-118,	fig.	71c	en	74),	Taplow	(4	stuks,	

waarvan	2	kleinere	exemplaren	met	vogelkopuiteinden)	en	Loveden	Hill	graf	57/32	(een	eenvoudige	bronzen	vogelkop,	zie	Bruce-Mitford	

1983,	385-386).
744	 	De	twee	vogelkoppen	van	de	beide	overdadig	versierde	drinkhoorns	uit	Taplow	zijn	oudere	erfstukken	in	‘stijl	I’	uit	de	vroege	6e	eeuw.	Later	

zijn	aan	de	mondstukken	versieringen	in	‘stijl	II’	aangebracht	(Webster	2007,	70).
745	 	De	vondst	van	een	drinkhoorn	met	vogelkopuiteinde	in	bootgraf	Valsgärde	7	in	Zweden	laat	ik	hier	buiten	beschouwing.	Omstreden	is	of	de	

Engelse	vondsten	geïnspireerd	zijn	op	Zweedse	voorbeelden	of	daar	gemaakt	zijn	(Bruce-Mitford	1983,	383-385;	Steuer	2006,	253).	Dergelijke	

vogelkoppen	komen	echter	ook	voor	op	het	continent	bij	sieraden	zoals	mantel-	en	haarspelden.
746	 	Steuer	2006,	256.
747	 	Steuer	2006,	258	en	verwijzingen	aldaar.
748	 	Von	See	et al.	1997,	532-534;	Poëtische	Edda:	Þrymskviða	3,	5	en	9;	Snorri	Sturlusons	Proza	Edda	Skáldskaparmál	3,	6,	27	en	28.
749	 	Vermeyden	2000,	143.

47.01

47.02

47.03

Fig. 6.14 Katwijk-Klein Duin. Inhoud van graf 47 (collectie RMO). Schaal aardewerk 1:4; overige voorwerpen 1:2.
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de huwelijksceremonie. De aanbieding van de drinkhoorn door Freyja aan Wodan gaat vooraf 

aan de ‘consumering’ van het huwelijk.750 In het geval dat een vrouw met de drinkhoorn begra-

ven was speelde mogelijk een verwijzing mee naar haar rol als gastvrouw bij het aanbieden 

van de welkomsdrank, als peace weaver bij het sluiten van (huwelijks)allianties of als (adellijke) 

priesteres.751 

Een symbolische betekenis schuilt denk ik ook in het gebruik van een handgemaakte pot 

als urn. De pot is zacht gebakken en heeft een magering van kafresten of mest, die kenmerkend 

is voor West-Nederland, Vlaanderen en Angelsaksisch Engeland (zie par. 8.4). De vorm is wat 

a-typisch. Wat zou men met de keuze voor deze pot hebben willen uitdrukken? Was het een ver-

wijzing naar de rol van de vrouw bij het maken van aardewerk of als hoofd van het huishouden? 

Of was het samen met de drinkhoorn een verwijzing naar de overzeese wortels van de persoon 

die hier begraven was? 

Den Haag - Solleveld [94]

Onderzoeksgeschiedenis

Het grafveld van Den Haag-Solleveld (voorheen bekend als het grafveld van Monster) werd 

ontdekt tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een grote zandwinningsplas door de 

Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij (fig. 6.15 en 6.16). Na rapportage van deze vondsten 

in 1954 vond het jaar daarop een kleine opgraving plaats door het RMO.752 Plannen voor de 

vernieuwing en uitbreiding van de infiltratiemiddelen in het gebied gaven in 1984 aanleiding 

tot een archeologische veldverkenning en booronderzoek. Ter plaatse van het grafveld werden 

750	 	Olsen	2005/2006,	495	en	verwijzingen	aldaar.	De	drinkhoorn	staat	hierbij	voor	de	vrouwelijke	genitaliën.
751	 	Ellmers	1964/1965,	24	en	36;	Olsen	2005/2006,	495	en	497.
752	 	Peeters	1954;	Braat	1956.

opgraving RMO 1955 opgraving 1987 opgraving 2004

0 250m

Ockenburgh

Westduinen

zandwin
nin

gsplas

Solleveld

Fig. 6.15 Den Haag-Solleveld. 

Globale ligging van het grafveld 

(stippellijn, onderzoeksstand 

2004) en de opgravingsputten 

van de verschillende onderzoeks-

campagnes (naar Waasdorp/

Eimermann 2008, afb. 2.7).



246

m510

ou
d

e 
sl

eu
f w

at
er

le
id

in
g

  uitgestoven duin
(vindplaats Peeters)

opgraving 1987

opgraving 1955

opgraving 1955

opgraving 2004

laat-middeleeuwse
greppels

hurkgraf

bootvormig graf

urn onder bootv. graf

‘roofkuil’ 

door bootv. graf
verstoord urngraf

wapengraf

Legenda

crematie met urn

crematie zonder urn
(’beenderenplek’)

paalkuil

overige kuilen

paalstructuur

mogelijke 
paalstructuur

verstoord
gebied

Fig. 6.16 Den Haag-Solleveld. Plattegrond van het deel van het grafveld opgegraven in 1955 en 2004 (naar Waasdorp/Eimermann 2008, afb. 4.2 

en 4.31).
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daarbij enige scherven en crematieresten verzameld.753 Tijdens de archeologische begeleiding 

die hier in 1987 op volgde, werd bij het graven van sleuven voor een waterleiding de precieze 

locatie van de opgraving van Braat teruggevonden.754 De afdeling archeologie van de gemeente 

Den Haag stelde toen eveneens de aanwezigheid vast van een Merovingische nederzetting op 

zo’n 200 m ten noordoosten van het grafveld. 

De potten gevonden bij de RMO-opgraving zijn in het kader van dit onderzoek door de 

auteur opnieuw bekeken. Tussen de crematieresten bleken enkele nog niet eerder opgemerkte 

restanten van grafgiften aanwezig.755 Nieuwe plannen van het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland 

leidden in 2004 tot de opgraving van een aanvullend deel van het grafveld met als spectaculaire 

vondsten een wapengraf en een bootvormig graf. Onderstaande gegevens zijn grotendeels 

gehaald uit de rapportage over deze opgraving.756 

Landschappelijke situering

Het grafveld is gelegen in een Oud Duinlandschap, op de overgang van een strandwal naar een 

overstoven strandvlakteveen. Het gebied is niet overstoven door de Jonge Duinen (laag van Den 

Haag), wat de vindplaats kwetsbaar maakt voor verstoring en verstuiving. In de Late Middel-

eeuwen is het terrein gebruikt als akkerland en aan het einde van deze periode werd het gebied 

doorkruist door twee parallelle greppels. De bescherming van een deel van het grafveld is te 

danken aan de aanleg van een wal op dezelfde plaats als de oudere greppels, ter afbakening 

van landgoed Solleveld.757

Datering

Het geïmporteerde draaischijfaardewerk en de meegegeven wapens en sieraden wijzen op een 

gebruiksduur tussen circa 500/550 en 650/700. De handgemaakte, ‘Angelsaksische’ vormen ge-

ven geen aanleiding om uit te gaan van een oudere 5e-eeuwse fase; wijdmondige Schalenurnen 

en potten met een zeer plastische versiering ontbreken. Op een begindatering in de 6e eeuw 

wijst de voetplaat van een beugelfibula die onlangs in één van de Angelsaksische potten werd 

ontdekt (zie fig. 6.17).758 Deze lijkt sterk op een fibula met rechthoekige kopplaat en verbonden 

753	 	Van	der	Valk	1986.
754	 	Waasdorp	1988,	328.
755	 	Dit	zijn	de	voetplaat	van	een	beugelfibula	in	pot	h1956/7.1	(grafnr.1)	en	een	gesmolten	kraal	en	fragment	van	een	Domburg-fibula	uit	pot	

h1956/7.3	(grafnr.	7).	Beide	laatste	vondsten	omschreef	Braat	als	een	“fragment	van	een	smalle	(Saksische)	beugelfibula	en	een	stukje	ge-

smolten	glas”	(Braat	1956,	86).
756	 	Waasdorp/Eimermann	2008.
757	 	Waasdorp/Eimermann	2008.
758	 	In	pot	met	inv.nr.	h1956/7.1	met	versiering	in	long boss style	(Braat	1956,	afb.	22,	grafnr.	1).

1 cm 4 cm

Fig. 6.17 Den Haag-Solleveld. 

Voetplaat van een ‘Frankische’ 

beugelfibula, aangetroffen tussen 

de crematieresten van een ‘An-

gelsaksische’ urn (collectie RMO). 

Schaal urn 1:4, fibula 1:1.
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knoppen die is gevonden in Katwijk-Zanderij.759 Dit exemplaar is te dateren in Siegmunds Nie-

derrhein fase 4-5 (520-570 na Chr.).760

Grafresten 

H.E. Peeters verzamelde in 1954 een negental urnen en wat losse metaal- en kraalvondsten. 

De opgraving door het RMO vermeerderde het aantal urnen met dertien stuks (fig. 6.16). Acht 

daarvan bestonden uit alleen een pot met crematieresten, bij het overige deel stond de urn in 

een kuil met brandstapelresten (Brandschüttungsgräber). Daarnaast werd een negental ‘losse 

bijzettingen’ zonder urn gevonden, die eveneens waren vergezeld met resten as en houtskool. 

Of deze ‘beenderenplekken’ werkelijk graven waren is onzeker; in 2004 werd maar één kuiltje 

aangetroffen dat genoeg crematieresten bevatte om als graf in aanmerking te komen. De jong-

ste opgraving leverde behalve dit crematiegraf nog acht crematies in een urn op. Verder werden 

voor het eerst inhumatiegraven vastgesteld, waarmee het grafveld geen uitzondering meer 

vormt ten opzichte van de omliggende ‘gemengde’ grafvelden. 

De inhumaties bestaan uit een wapengraf met een Z-N oriëntatie, een bootvormig graf met 

een noordwestelijke oriëntering en de ‘lijkschaduw’ van een hurkgraf met het hoofd in het 

zuidwesten. De opgravers beschouwen een rechthoekige kuil dwars over het bootgraf als een 

aanwijzing voor een tweede hurkgraf. Gevonden tandkapsels zouden wijzen op de ligging van 

het hoofd aan de noordoostzijde.761 Naar mijn mening is een alternatieve interpretatie van de 

kuil over het hoofd gezien, namelijk als ‘roofkuil’ (zie verder hieronder bij de bespreking van het 

bootvormige graf).762 

In totaal zijn tot nu toe 22 urnen, tien bijzettingen zonder urn en drie of vier inhumaties be-

kend. Het aandeel inhumaties was waarschijnlijk hoger dan 11% omdat Peeters en Braat sporen 

daarvan moeten hebben gemist. Hoe groot de omvang van het grafveld was is door erosie en 

vergravingen niet goed te bepalen. Het gebied had een omvang van minimaal 60 bij 15 m. De 

langgerekte vorm kan wijzen op de ligging langs een zandpad.763 Een clustering op basis van 

aardewerk of soort graven is niet met zekerheid vast te stellen.

Tussen de graven komt een handvol paalkuilen en kuilen voor. Er wordt van uitgegaan dat ze 

ten tijde van het gebruik van het grafveld zijn ontstaan. In één geval zou sprake kunnen zijn van 

een vierpalige constructie voor een dodenhuisje of brandstapel.764 Een deel van de overige paal-

sporen ligt dicht bij een crematie, wat naar mijn mening suggereert dat het grafmarkeringen 

waren. Ook is niet uitgesloten dat een deel van de paalsporen en kuilen behoorde tot andere 

vierpalige constructies, waarvan een deel is verstoord door jongere sporen. 

Bijgaven zijn te vinden bij 19% van de crematies (of 23% wanneer men alleen van de urnen 

uitgaat)765 en 50% van de inhumaties. Bij de crematies betrof het doorgaans maar één voorwerp 

als een benen spinsteen, een fibula of kralensnoer. Bij de inhumaties ging het om wat meer 

759	 	Knol	2008,	297	(afb.	14.2c).
760	 	Type	Fib	12.10,	zie	Siegmund	1998,	54-55	en	Nieveler/Siegmund	1999,	11.
761	 	De	resten	waren	te	gefragmenteerd	voor	een	leeftijdsbepaling	of	isotopenonderzoek.
762	 	Dit	kan	ook	een	verklaring	bieden	voor	de	vondst	van	maar	één	locatie	met	tandkapsels.	Dat	veel	van	de	vondsten	juist	ter	hoogte	van	

deze	kuil	zijn	gevonden	is	geen	argument	om	uit	de	gaan	van	een	secundaire	bijzetting).	Dit	kan	zijn	opgespit	en	achtergebleven	nadat	de	

gewenste	voorwerpen	uit	het	bootvormige	graf	zijn	gehaald.
763	 	Dit	is	niet	het	pad	waar	Braat	(1956,	83)	naar	verwijst,	want	dat	bleek	één	van	de	parallelle	greppels	te	zijn.	
764	 	Waasdorp/Eimermann	2008,	63.
765	 	De	verbrande	schaal	van	terra sigillata	(Braat	1956,	graf	11b)	wordt	gerekend	tot	een	bijgift	die	met	overige	resten	van	de	brandstapel	tot	de	

kuilvulling	van	een	urnbijzetting	behoorde.
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voorwerpen (zie hieronder). Het aandeel handgemaakt aardewerk bij de urnen is 18% (waarvan 

25% onversierd).

Onder de urnen ontbreekt ruwwandig draaischijfaardewerk, maar enkele losse scherven 

suggereren dat dergelijk aardewerk wèl gebruikt is. Verder zijn Romeinse voorwerpen herge-

bruikt. Zo werd in één van de urnen een scharnierfibula uit de late 2e-3e eeuw aangetroffen 

en was een geverfde beker als urn gebruikt.766 Het gat in deze beker was dichtgezet met een 

stukje metaal. In de buurt van een andere urn vond men een mogelijke bijgift in de vorm van 

zwaar verbrande scherven van een terra sigillata schotel.767 Overige, waarschijnlijk Romeinse, 

voorwerpen zijn een los gevonden zegelsteen en enkele fragmenten metaal.768 Het Romeinse 

materiaal zal destijds ongetwijfeld gevonden zijn op het nabijgelegen nederzettingterrein van 

Ockenburgh. 

Wapengraf

Op basis van de meegegeven wapens en een teruggevonden kies was in het graf een man begra-

ven van hooguit 25 jaar. Het voeteneind van het wapengraf was voor eenderde verstoord door 

een laat-middeleeuwse greppel. In het resterende deel bevonden zich een spatha met schede, 

schild, Schmalsax en mes, alsmede een gesp en een vuurslagset (fig. 6.18). Links van het lichaam 

lag een lans. De combinatie van de typen umbo, sax en lanspunt wijst op een datering van het 

graf in de tweede helft van de 6e eeuw. De wapens passen bij de volwassen leeftijd van de man. 

766	 	Type	Niederbieber	32c	in	techniek	B,	datering	late	2e-begin	3e	eeuw.
767	 	Type	Dragendorf	32,	datering	170-250/270.
768	 	Een	mogelijk	fragment	van	een	sleutel	en	een	bronzen	plaatje,	wellicht	een	munt	(Peeters	1954,	80	en	plaat	XVII).
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Fig. 6.18 Den Haag-Solleveld. Positie van de vond-

sten in het wapengraf (naar Waasdorp/Eimermann 

2008, afb. 5.12).
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Een inhumatie in een bootvormig graf

De meest bijzondere vondst binnen het grafveld is de begraving in een bootvormig graf. Er 

wordt hier nadrukkelijk gesproken over een bootvormig graf, omdat sprake is van een grafkuil 

in de vorm van een boot met wanden die deels waren bekleed met scheepshout, herkenbaar 

aan de ijzeren klinknagels. Zoals Waasdorp en Eimermann opmerken maakte dit voor de symbo-

lische betekenis waarschijnlijk weinig uit.769 

In de vijf meter lange ‘boot’ was op basis van de resterende grafvondsten waarschijnlijk een 

vrouw begraven (fig. 6.19). De vondsten bestonden uit een gelijkarmige bronzen fibula, enige 

kralen, een mes en een bronzen tegenbeslag van een gesp (fig. 6.20 en 6.21). Mogelijk horen daar 

een tweede mes en een ‘priem’ bij uit de eventuele roofkuil. Het tegenbeslag, de fibula en de 

kralen dateren het graf in de (eerste helft van de) 7e eeuw.770 Vanwege de relatief hoge ligging 

van de grafresten is het niet uitgesloten dat het geheel werd afgedekt door een grafheuvel.

Bootgraven zijn langs de zuidelijke Noordzeekust een zeldzaam verschijnsel (fig. 6.22). 

Binnen Nederland is de vondst uit Den Haag-Solleveld vooralsnog uniek. In East Anglia aan de 

overzijde van de Noordzee zijn grotere, echte scheepsgraven opgegraven met een veel rijkere 

inhoud dan in Solleveld. Deze ‘princely burials’ in twee grafheuvels te Sutton Hoo en het niet 

ver daar vandaan gelegen Snape zijn dateerbaar in dezelfde periode als het graf in Solleveld.771 

De bakermat voor scheepsbegravingen ligt in Zuid-Scandinavië, waar dit vanaf de 1e eeuw 

met enige regelmaat voorkwam. Behalve grote scheepsgraven van de elite kwamen ook kleine 

bootgraven voor, meestal in de vorm van een kano. De dichtstbijgelegen voorbeelden zijn twee 

graven in Snape (late 6e-7e eeuw)772, mogelijk drie in Ipswich (6e -8e eeuw)773 en twee in Wremen-

Fallward aan de Noord-Duitse Noordzeekust (5e-6e eeuw).774

De religieuze en symbolische achtergronden voor de keuze voor een scheepsgraf zijn moei-

lijk vast te stellen. Op verschillende plaatsen en tijden konden verschillende keuzes een rol spe-

len. Een interpretatie als een statusverhogend luxe produkt lijkt mij in het geval van Solleveld 

minder waarschijnlijk. Men zou in dat geval het gebruik van een intacte boot verwachten en 

niet een symbolische vorm ervan. Andere mogelijkheden zijn een verwijzing naar een geloofs-

overtuiging en/of afkomst van de persoon. 

Aan de hand van de iconografie op Scandinavische grafstenen kan het schip in verband 

gebracht worden met de overtocht van de dode naar het dodenrijk.775 Andere onderzoekers 

zien een verband met een vruchtbaarheidscultus rond de god Freyr, die invloed had op zon en 

regen, de vruchtbaarheid van het land en de vrede. Ook was hij in het bezit van het magische 

schip Skiðblaðnir. De invloed van deze cultus zien we mogelijk ook terug in de afstammings-

mythen van Scandinavische koningsdynastieën. De stamvader van de Scyldings arriveerde 

per schip in het land van de Denen en de Zweedse Ynglinga’s claimden afstamming van Freyr 

en zijn vader Njord.776 De wortels van de Freyr-cultus lijken terug te gaan op oudere varianten. 

769	 	Waasdorp/Eimermann	2008,	121.
770	 	Tegenbeslag	vgl.	type	Niederrhein	Gür	3.3,	datering	vnl.	tussen	610-640	(Siegmund	1998,	27);	fibula	type	Bos	1.3.1,	datering	625-750	(Bos	

2005/2006,	459);	de	kralen	zijn	dateerbaar	in	de	(late)	6e	en	7e	eeuw	(Koch	1977,	type	2,5	and	M67	and	Theune-Vogt	1990,	type	63	var.	1	and	73	

var.	3).
771	 	Onder	meer	Carver	1995,	113-116.
772	 	Carver	1995,	113-115.
773	 	Carver	1995,	119	en	123.
774	 	Schön	1999,	76-79.
775	 	Ellmers	1986.	Deze	connotatie	bestond	al	vanaf	de	5e	eeuw.
776	 	Crumlin-Peddersen	1995,	94	en	verwijzingen	aldaar.	Voor	Skiðblaðnir	zie	de	Proza	Edda	XLIV.
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Fig. 6.19 Den Haag-Solleveld. Sporen en vondsten van het bootvormige 

graf (naar Waasdorp/Eimermann 2008, afb. 5.25).

Fig. 6.20 Den Haag-Solleveld. Bronzen tegenbeslag van een 

riemgesp uit het bootvormige graf. Lengte 6,6 cm (foto Afd. 

Archeologie Dienst Stadsbeheer, gem. Den Haag).

Fig. 6.21 Den Haag-Solleveld. Bronzen fibula uit het bootvor-

mige graf. Lengte 4,4 cm (foto Afd. Archeologie, Dienst Stads-

beheer, gem. Den Haag).

Solleveld

Fig. 6.22 Vindplaatsen van scheeps- en bootgraven uit de laat-Romeinse en Merovingische periode (aangevuld naar Müller-Wille 

1995, fig. 1 en 8).
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Tacitus verhaalt in de Germania dat een deel van de Suebi – woonachtig in een groot deel van 

Duitsland, waaronder de kust – een godin vereerden met een schip als symbool.777 Een andere 

godin die hij noemde was Nerthus, aanbeden op een eiland in de zee. Zij wordt beschouwd als 

de vrouwelijke tegenhanger van de uit de latere Scandinavische mythologie bekende Njord. De 

twee-eenheid Nerthus-Njord en de tweede generatie Freya-Freyr behoren in de godenwereld 

tot de familie van de Vanir, geassocieerd met vruchtbaarheid en de zee.

Zou het bootvormig graf in Solleveld enkel het resultaat zijn van de begraving van iemand 

die banden had met de Freyr-cultus, mogelijk als priesteres? Carver beschouwt de rijke scheeps-

begravingen in East Anglia als uitzonderlijk voor het zuidelijk Noordzeegebied. Hij prefereert 

een interpretatie van deze graven als een expliciet politiek statement tegenover het tot het 

christendom overgegane Kent en zijn Frankische bondgenoten.778 Een dergelijke verklaring ligt 

voor het bescheiden bootvormige graf van Solleveld niet voor de hand. De vondst van klinkna-

gels in inhumatiegraven in Friesland, zoals in Oosterbeintum, suggereert dat begravingen met 

een link naar scheepvaart meer voorkwamen dan gedacht.779 De keuze voor een bootvormig graf 

suggereert in ieder geval een affiniteit met de heidense wereld. Misschien was de vrouw uit Sol-

leveld ingetrouwd vanuit Engeland of het noordelijk Noordzeegebied en zorgde het maken van 

een bootvormig graf ervoor dat ze een waardige voorouder werd die voorspoed zou brengen.

Zoals hierboven al vermeld lijkt het graf later verstoord te zijn door een ‘roofkuil’ (of neu-

traler: interventiekuil). Het later interveniëren in inhumatiegraven is binnen Merovingische 

grafvelden een veelvuldig vastgesteld verschijnsel. Daarom wordt vermoed dat het niet alleen 

gaat om een zoektocht naar kostbaarheden door dieven, maar dat nabestaanden één of enkele 

generaties later bewust voorwerpen en/of skeletdelen uit het graf gehaald hebben. De reden 

hiervoor kan te maken hebben met veranderende opvattingen over de betekenis van de voorou-

ders, misschien onder invloed van het christendom.780 

Naaldwijk-Grote Achterweg [111]

Onderzoeksgeschiedenis

Na een vondstmelding is door het RMO in 1907 poolshoogte genomen op een terrein aan 

de Grote Achterweg te Naaldwijk, nabij het Prinsenbosch (tegenwoordig overbouwd met 

kassen).781 Het terrein bleek eerder al eens te zijn omgezet, waarbij alles was verstoord. Men 

moest volstaan met het verzamelen van overgebleven resten. 

Landschappelijke situering

Het grafveld lag ongeveer midden op de ‘Naaldwijkse Geest’, onderdeel van een oud haakwal-

complex langs noordoever van de Maasmond. 

777	 	Tacitus,	Germania, cap.	9.	Tacitus	zocht	bij	de	bespreking	van	de	Germaanse	godenwereld	aansluiting	bij	hem	bekende	goden	en	zag	in	de	

keuze	voor	een	licht	galei-achtig	schip	als	atribuut	van	de	godin	een	teken	van	de	verering	van	Isis.	
778	 	Carver	1995,	121-122.
779	 	Mondelinge	mededeling	dr.	J.	Nicolay	(GIA).	De	kans	is	echter	ook	groot	dat	de	klinknagels	als	opspit	in	de	vulling	van	de	grafkuil	terecht	

gekomen	zijn,	als	restanten	van	wrakhout	gebruikt	in	de	brandstapel	van	crematies.
780	 	Koch	1996,	736-737;	Van	Haperen	2010.
781	 	De	locatie	van	het	grafveld	is	gebaseerd	op	een	kaartje	dat	later	door	Ypey	(ROB)	is	gemaakt.	Het	jaarverslag	van	het	RMO	vermeldt	nog:	“in	

het	Prinsenbosch”.
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Fig. 6.23 Naaldwijk-Grote Achterweg. Overzicht van het merendeel van de aangekochte potten (schaal 1:4), alsmede vier ijzeren 

nieten uit een urn (schaal 1:2) en een los gevonden bronzen oorring (schaal 1:1) (collectie RMO).
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Datering en grafresten

In het summiere verslag over de vondsten komt het woord grafveld niet voor, maar de vondst van 

nagenoeg complete potten – waarvan drie met wat crematieresten – en een stukje gesmolten glas 

maken duidelijk dat hier een vroeg-middeleeuws grafveld gelegen was. De ongeveer twintig urnen 

waarvan materiaal is ingezameld dateren uit de periode tussen circa 550 en 675. Er wordt geen ge-

wag gemaakt van onverbrand menselijk botmateriaal. Waarschijnlijk is dit niet opgemerkt door de 

landarbeiders, of het skeletmateriaal was in de zandgrond volledig vergaan, net als bij het grafveld 

Den Haag-Solleveld. Het los gevonden stukje gesmolten glas met een heldere lichte blauwgroene 

kleur zal oorspronkelijk van een kraal of drinkglas zijn geweest. Verder is een eenvoudige bronzen 

oorring gevonden, die binnen de gebruiksperiode van het grafveld niet nader te dateren is.

Een wapengraf ?

In urn 3, een knikwandpot met een composiet-stempel, bleek bij bestudering in het kader van 

dit proefschrift nog een bescheiden hoeveelheid aangekoekte crematieresten aanwezig. Bij het 

verwijderen hiervan werd een onverwachte vondst gedaan: vier ijzeren nieten met platte ronde 

kop (fig. 6.23). Deze kunnen in theorie afkomstig zijn van een schild, maar dan is het wel vreemd dat 

men in de urn de nieten uit de resten van de brandstapel heeft meegegeven en geen andere wapen-

resten.782 Misschien zaten de beslagnieten op brandhout dat voor de brandstapel gebruikt was. Of 

waren de resten van overige wapendelen oorspronkelijk in de vulling van de kleine grafkuil terecht 

gekomen? Door de onvolledige vondstgegevens is hierop geen definitief antwoord te geven. 

Koudekerk aan den Rijn - Lagewaard [7]

Onderzoeksgeschiedenis

Het bestaan van dit grafveld is bekend door een aantal vondstmeldingen en een opgraving van 

een klein deel ervan. In 1940 werden bij graafwerkzaamheden in een weiland vier urnen gevonden, 

waarvan drie compleet (fig. 6.24 en 6.25). Aan het einde van de jaren zeventig vond vlakbij de vind-

plaats een grootschalige afkleiing plaats. Toen hierbij nederzettingsresten uit de Romeinse tijd 

en de Vroege Middeleeuwen werden ontdekt, werd besloten tot een grote noodopgraving. Aan de 

zuidoostelijke rand van de opgraving, in de buurt waar men eerder de vier urnen had gevonden, 

werd een klein deel van het grafveld vrijgelegd. Aangetroffen werden een urn en een inhumatie-

graf.

In de nabijheid van de begravingen zijn vondstmeldingen bekend van meer menselijke skeletde-

len. Onder meer in 1977 of kort daarvoor bij het maken van een inrit voor vrachtauto’s en volgens de 

mondelinge overlevering ook bij de bouw van een schuur aan de oostzijde van de huidige Matten-

kade in de periode vóór 1940. Op basis van de verschillende gegevens kwamen de graven verspreid 

voor over een afstand van ten minste 100 m. De begrenzing van het archeologisch monument is 

nooit aangepast aan de nieuwe ontdekking uit 1979, zodat ongemerkt een nieuwe boerderij met 

stal over een deel van het grafveld kon worden gebouwd.783 Over het grafveld en de nederzettings-

sporen verscheen enkele jaren geleden een rapportage en publieksboekje.784

782	 	De	nieten	lijken	mij	extra	nieten	die	men	gebruikte	voor	onder	meer	de	bevestiging	van	de	armband	aan	de	achterzijde	van	het	schild.	Ze	kunnen	

niet	afkomstig	zijn	van	een	schildknop,	omdat	daarvan	de	nieten	bij	verbranding	nooit	zo	los	kunnen	zijn	geraakt.	Deze	zullen	aan	de	knop	vast	

zijn	blijven	zitten.
783	 	Door	onduidelijkheid	over	de	precieze	locatie	van	de	vondsten	uit	1940	beperkt	het	rijksmonument	zich	tot	het	niet	afgekleide	terrein	rondom	de	

ruïne	van	kasteel	Groot	Poelgeest.
784	 	Van	Grinsven/Dijkstra	2005	en	2006.
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Fig. 6.24 Koudekerk-Lagewaard. 

Ligging van de diverse vindplaatsen 

met grafresten en de ROB-opgraving: 

1. Vermoedelijke vindplaats urnen 

1940

2. Waarneming begravingen bij 

afkleiing

3. Waarneming menselijke skeletres-

ten bij maken oprit kleispoor

4. Vondst menselijk pijpbeen bij 

maken afrit kleivrachtwagen

5. Locatie begraving en urn in ROB-

opgraving 1979

6. Hier zou een urn zijn gevonden bij 

het opschonen van de sloot

7. Locatie RMO-waarnemingen 

nederzettingssporen bij afkleiing 

in 1950. 

Geprojecteerd op de topografische 

kaart 1:25.000 van 1988 (naar Van 

Grinsven/Dijkstra 2006, afb. 6).

0 100 m

minimale omvang grafveld

ROB-opgraving 1978-1979

1

2

3
4

5

6

7

Fig. 6.25 Koudekerk-Lagewaard. Urnen afkomstig uit het grafveld. Rechtsvoor de urn gevonden bij de opgraving in 1979 (collectie 

RMO en Prov. Arch. Depot Zuid-Holland). Foto A. Dekker.
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 Landschappelijke situering

Het grafveld en de naastgelegen nederzetting zijn gesitueerd langs een half verland stelsel van 

crevassegeulen, gelegen langs een restgeul op de noordoever van de Oude Rijn. Het is een rela-

tief hoog gelegen gebied aan de westzijde van de ‘Hoge Waard’, een oud waardeiland in de Rijn. 

Datering en grafresten

Naast de vier urnen die in 1940 zijn gevonden werd bij de opgraving in 1979 een vijfde urn 

gevonden in de opvulling van de crevassegeul (fig. 6.25 en 6.26). De datering van deze potten ligt 

in de periode tussen circa 530-650. Dit zegt weinig over de totale gebruiksduur van het grafveld, 

want een groot deel is niet opgegraven. Het vondstmateriaal van de nabijgelegen nederzetting 

omvat de periode tussen de 5e en de 9e eeuw. Alleen bij de opgraving van 1979 heeft men de 

kans gehad een inhumatiegraf te documenteren. De volwassen persoon lag gestrekt op de rug 

met het hoofd richting het noordwesten. De botten waren grotendeels vergaan, zodat nadere 

gegevens over geslacht en leeftijd ontbreken. Bijgaven werden niet aangetroffen. Verdere 

uitspraken over het grafveld zijn door een gebrek aan gegevens niet zinvol. Duidelijk is dat hier 

een grafveld met zowel crematies als inhumaties gelegen was. De graven lagen vlak naast de 

nederzetting. Onbekend is tot hoe lang het grafveld in gebruik is gebleven. 

6.2.6. Valkenburg - Castellum [57]

Onderzoeksgeschiedenis

Tussen 1941 en 1953 werd een groot deel van de dorpsheuvel van Valkenburg opgegraven onder 

leiding van A.E. van Giffen. Hiertoe bestond te mogelijkheid omdat in de meidagen van 1940 een 

groot deel van het centrum was verwoest door granaatvuur. In de hoogte bleken zich de resten 

te bevinden van meerdere opeenvolgende Romeinse castella. Sporen uit jongere perioden 

kregen wat minder aandacht, maar om de resten van de oude dorpskerk kon men moeilijk heen. 

In 1943, 1946-1948 en 1950 was het mogelijk om het terrein van de verwoeste en inmiddels ge-

1m0

urn

lijkbegraving

opvulling geul bewoningssporen

Fig. 6.26 Koudekerk-Lagewaard. 

Het in 1979 opgegraven deel van 

het grafveld met een inhumatie-

graf en de vindplaats van de urn 

(naar Van Grinsven/Dijkstra 2006, 

afb. 43).
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sloopte Mariakerk785 en het aangrenzende kerkhof aan een systematisch archeologisch onderzoek 

te onderwerpen. Van Giffen concentreerde zich hierbij op de ontrafeling van de verschillende 

bouwfasen van de kerk en de hierbij aangetroffen begravingen (fig. 6.27). Ten aanzien van het 

kerkhof aan de noord- en westzijde beperkten de opgravers zich tot het verzamelen van een groot 

aantal schedels en skeletdelen.786 

Landschappelijke situering

De begraafplaats was gelegen op de zuidoever van de Oude Rijn, binnen het voormalige Romeinse 

castellum van Valkenburg (fig. 6.28). Binnen dit fort werd het zuidwestelijke kwadrant in de Vroege 

Middeleeuwen gereserveerd voor begravingen en later ook de kerk. Deze kerk stond op het hoog-

ste punt van de dorpsheuvel en was in de Late Middeleeuwen omgeven door een kerksloot.

785	 	Patrocinium	volgens	Muller	1915,	293.
786	 	Van	Giffen	1948-1953,	42-57.	Het	gebied	pal	ten	westen	van	de	oudste	begravingen	in	en	onder	de	oudste	kerk	was	kort	voor	het	archeologisch	

onderzoek	aanving	vergraven.	Over	de	metrische	en	niet-metrische	kenmerken	van	de	schedels	verscheen	in	1969	een	medisch	proefschrift	

door	Salomé.

0 20m

+ 3 m 

+ 2 m

+ 1 m + 1 m
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u

d
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Groote    Watering 

post-Romeinse
   erosiegrens
         rivier

Fig. 6.28 Valkenburg-Castellum. Ligging van de oudste (alternatieve) stenen kerkfase en de laat-middeleeuwse kerksloot binnen het 

voormalige Romeinse castellum, met ter oriëntatie het Romeinse hoofdkwartier uit periode 6 en 7. Ook aangegeven zijn middel-

eeuwse sporen voor zover vastgelegd in vlakken en gepubliceerd (naar Van Giffen 1948 en 1955; Groenman-van Waateringe/Van Beek 

1988 en tekening 740 en 741 aanwezig in het Prov. Arch. Depot Zuid-Holland).
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Grafresten en datering

Onder de oude dorpskerk vond men meerdere W-O georiënteerde graven (fig. 6.29). Deze con-

centreerden zich onder de oostelijke helft van het kerkgebouw en waren de enige die op het 

diepste niveau vrijwel ongestoord waren overgeleverd. Op een enkele uitzondering na bevatten 

de graven geen bijgaven. Zo hadden grondwerkers bij voorbereidende graafwerkzaamheden 

voor de bouw van een nieuwe kerk reeds twee grafgiften aangetroffen, zonder dat daarbij een 

graf bemerkt was. Dit waren een bronzen naald, niet nader te dateren dan ‘vroeg-middeleeuws’, 

en een glazen klokbeker uit de late 7e of 8e eeuw (fig. 6.30).787 Wel zeker is de ontdekking van een 

vroeg-middeleeuws wapengraf tijdens de reguliere opgraving in 1943. Dit graf bleek overbouwd 

787	 	Siegmund	1998,	166	(Niederrhein	type	Gla	2.3,	Glockentummler);	Stein	1967,	38-39.

v 1304
v 1305 wapengraf

+ 3 m
 

+ 3 m
 

+ 2 m
 

graf eerste fase

graf jongere fase

kuil

waterput

middeleeuwse sporen

10 m

Fig. 6.29 Valkenburg-Castellum. Ligging van de oudste groepen begravingen ten opzichte van de eerste (alternatieve) stenen kerkfase 

(naar Van Giffen 1955, plaat 10a, 13a, b, c).

vnr 1304 vnr 1305

2 cm

Fig. 6.30 Valkenburg-Castellum. Los gevonden 

grafgiften uit het middendeel van de kerk. 1: 

bronzen naald (vnr 1304), 2: glazen klokbeker 

(vnr 1305).



260

te zijn door de oudste stenen kerk. Van Giffen dateerde al deze grafvondsten in een Frankische 

begraafperiode die duurde tot circa 825.788 Echter, zowel de datering van de oudste begravingen 

alsmede die van de oudste kerk zijn aan revisie toe. 

Wapengraf

In het wapengraf onder de oudste kerkmuur werden de resten van een spatha, een zware 

Breitsax (beide in de schede) en een schild gevonden. De graftekening zoals eerder gepubliceerd 

op plaat 10 en 13a is een ideaalreconstructie achteraf, zonder rekening te houden met de dag-

rapporten, foto’s en de veldtekening (zie fig. 6.31). Het skelet lag namelijk onder de muur van 

de oudste stenen kerk en niet direct ten zuiden ervan. Ook lagen het zwaard en de sax niet ter 

weerszijden van het lichaam, maar beide aan de noordzijde langs het linkerbeen, de sax aan de 

buitenzijde met het gevest in het oosten.789 Het skelet – waarover verder niets bekend is – lag 

grotendeels onder het muurwerk van de oudste kerk. Op basis van de bijgiften en de lengte van 

de grafkuil wordt uitgegaan van een volwassen man. De grafkuil was met een lengte van 2,40 m 

en een breedte van 1,50 m relatief groot, maar deze grootte is deels beïnvloed door de aanleg 

van hogergelegen grafkuilen en de fundering.790 

Van de spatha ontbreken jammer genoeg beide uiteinden, zodat een nadere typologisering 

moet uitblijven. Wel is duidelijk dat de kling is uitgevoerd met een eenvoudige damascering.791 

Bij de sax ontbreekt blijkbaar alleen het handvat. Aan de hand van de afmetingen van de 

kling is dit wapen te classificeren als een zware Breitsax, die in de Duitse typologieën worden 

gedateerd in de 7e eeuw.792 Bij dit wapen behoren twee door Van Giffen afgebeelde siernieten, 

waarvan degene met een holle binnenzijde en parelrandversiering eveneens in de 7e eeuw ge-

dateerd kan worden.793 De schildknop behoort tot het type Walsum/Göggingen, door Siegmund 

geplaatst in de periode 670-705 na Chr.794 Bijzonder was dat van het schild de houten delen 

bewaard waren gebleven. Volgens de beschrijving was het ovaal van vorm (90 bij circa 50 cm) 

en opgebouwd uit vijf delen. De concave vorm was ongetwijfeld pas na de begrafenis ontstaan, 

door de ligging bovenop het lichaam. De ijzeren schildrand was bijna volledig verteerd.795

Van Giffen stelde de datering op voorspraak van J. Werner op circa 810, maar hier is een 

vergissing in het spel: Werner kwam juist tot de conclusie dat de vondsten uit de eerste decen-

nia van de 8e eeuw dateerden.796 Deze datering wijkt niet wezenlijk af van de huidige inzichten. 

Uitgaande van het jongste voorwerp binnen deze vondstgroep zou een datering volgens de 

Nederrijnse typologie uitkomen aan het einde van de 7e of het begin van de 8e eeuw. Indien we 

ervan uitgaan dat één of beide wapens als erfstuk in het graf waren meegegeven, dan is een 

datering iets later in de 8e eeuw ook mogelijk.

788	 	Van	Giffen	1948-1953,	49-50.
789	 	Put	VI:	dagrapporten	23	en	31	juli	1943,	foto	77	en	tekening	126	(archief	Valkenburg	in	Provinciaal	Bodemdepot	Zuid-Holland).	
790	 	Van	Giffen	1948-1953,	plaat	13b	en	de	profieltekeningen	5,	6,	9	en	10	op	plaat	10.
791	 	Dit	zwaard	(RMO	inv.	nr.	h	1994/9.3)	is	inmiddels	geröntgend	en	geconsolideerd.	Door	de	tand	des	tijds	is	de	bewaard	gebleven	lengte	tussen	

1943	en	2000	teruggelopen	van	80	naar	66,5	cm.	
792	 	Classificatie	volgens	Siegmund	1998,	94	(Sax	2.2)	en	tabel	12.	Evenals	de	spatha,	is	de	sax geconsolideerd	(RMO	inv.	nr.	h	1994/9.2).	De	lengte	is	

tussen	1943	en	2000	teruggelopen	van	58	naar	41,7	cm.	
793	 	Siegmund	1998,	95	(Sax	4.4).
794	 	Siegmund	1998,	110	(Sbu	7).
795	 	Van	Giffen	1948-1953,	47	en	plaat	10.	Behalve	de	kleine	gepubliceerde	graftekening	is	geen	detailtekening	bekend	van	de	houten	delen	van	

dit	schild.
796	 	Afschrift	brief	15	januari	1954	van	J.	Werner	(Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität München)	aan	A.E.	van	Giffen	(zie	archief	

Valkenburg	in	Provinciaal	Archeologisch	depot	Zuid-Holland)
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Fig. 6.31 Valkenburg-Castellum. Grafvondsten uit het wapengraf 

onder de oudste stenen kerkfase (collectie RMO). De graftekening 

is hertekend, met de juiste ligging van de spatha en sax (naar Van 

Giffen 1955, plaat 10). Schaal wapens 1:4; umbo en saxnieten 1:2.
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Datering eerste kerk en begravingen

De ligging van het wapengraf sluit aan op de kleine groep graven die een licht afwijkende 

oriëntatie heeft in vergelijking met begravingen uit jongere kerkfasen (WZW-ONO versus W-O) 

(fig. 6.29). Of de oudste begravingen en het wapengraf al van christelijke signatuur zijn laat zich 

slechts vermoeden. Bij heidense grafriten komen ook W-O gerichte graven voor. De aanwezig-

heid van grafgiften zegt in dit geval niets, aangezien in de Vroege Middeleeuwen bij christelijke 

begravingen geen regels over het wel of niet meegegeven van grafgiften bestonden.797 Het ont-

breken van crematies en van inhumaties met een sterk afwijkende oriëntatie (N-Z of Z-N) plei-

ten voor de interpretatie van de oudste groep graven als de eerste aanzet van een christelijke 

begraafplaats. Een volgende vraag is dan hoe deze begravingen zich verhouden tot de oudste 

opgegraven stenen kerk.

De oudste ons bekende vermelding van de kerk van Valkenburg staat in de goederenlijst 

van de Utrechtse St.-Maartenskerk, in het gedeelte dat werd opgesteld tussen 885 en 896. Deze 

lijst geeft de bezitssituatie weer van vóór de vlucht van de bisschop in 857, toen de overlast 

door de Noormannen te groot werd.798 De kerk moet in de eerste helft van de 9e eeuw al hebben 

bestaan, maar wanneer zij precies gesticht werd weten we niet.799 Dit moet in ieder geval na 695 

zijn, toen Utrecht onder leiding van Willibrord officieel als standplaats ging fungeren voor de 

Friese missie. Een bouw tussen 714-719 kan worden uitgesloten, omdat na het overlijden van de 

Frankische hofmeier Pepijn II het kustgebied kortstondig weer in handen kwam van de Frieze 

koning Radbod. Pas na de definitieve machtsovername door Karel Martel kon ongestoord aan 

de opbouw van het christendom worden gewerkt.

Over de datering van de oudste opgegraven kerkfase van Valkenburg bestaat discussie, 

omdat deze typologisch niet eenvoudig in de tijd geplaatst kan worden. Deze door Van Giffen 

als ‘prae-Romaans’ bestempelde oudste kerkfase bestond uit een driebeukige zaalkerk met een 

gereduceerd westwerk en hoefijzervormig koor. Deze bijna 30 m lange kerk was opgebouwd uit 

secundair gebruikt tufsteen van het Romeinse castellum. Hij beschouwde dit als het vroegste 

kerkgebouw, omdat hieronder geen sporen van een houten voorganger waren ontdekt. In 

zijn optiek werd het gebouwd ergens in het tweede kwart van de 9e eeuw, kort na de eerste 

begravingen (die hij een te late datering gaf.).800 Zijn 9e-eeuwse datering leverde hem in zoverre 

een probleem op, dat hij geen goede parallel voor deze kerkbouw kon vinden.801 Halbertsma kon 

zich niet vinden in deze datering. Hij kon zich moeilijk voorstellen dat men zich ten tijde van de 

invallen der Noormannen in dit gebied bezig hield met kerkenbouw. Bovendien waren stenen 

kerken binnen het Utrechtse bisdom tot het einde van de 10e eeuw grote uitzonderingen. Hij 

achtte het waarschijnlijker dat de kerk was gebouwd onder de Hollandse graven in de periode 

939-1039.802 Het probleem waar dan de oudere kerkfasen gelegen waren liet hij buiten beschou-

wing.

797	 	Van	Es	1968,	11	en	18;	Zadora-Rio	2003,	2.
798	 	Blok	1957b;	Henderikx	1986	of	1987	(appendix	3);	1998.	De	door	Van	Giffen	(1948-1953,	34-50)	genoemde	einddatering	van	de	goederenlijst	in	

866	is	inmiddels	achterhaald.
799	 	Oosterlee	stelde	in	1943	de	stichting	van	de	kerk	op	basis	van	‘een	bisschoppelijk	arrest’	op	837,	echter	zonder	bronvermelding	(Oosterlee	

1943).	Wellicht	is	het	jaartal	gehaald	uit	één	van	de	17e-	of	18e-eeuwse	dorps-beschrijvingen	met	inmiddels	achterhaalde	dateringen	van	

oorkonden.
800	 	Van	Giffen	1948-1953,	50.	Het	ontbreken	van	een	‘loopvlak’	–	oftewel	ophoging	–	tussen	de	oudste	graven	en	de	veronderstelde	hoogte	van	

de	oudste	kerkvloer	is	voor	de	datering	van	de	kerk	geen	geldig	argument.	Ook	zonder	ophoging	kan	er	langere	tijd	tussen	de	begravingen	

en	de	bouw	zijn	verstreken.
801	 	Van	Giffen	1948-1953,	54.
802	 	Halberstma	2000,	203-205	(deze	publicatie	is	de	handelseditie	van	zijn	proefschrift	uit	1982).
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Den Hartog nam onlangs de kwestie opnieuw onder de loep.803 Zij kan zich vinden in Van 

Giffens 9e-eeuwse datering: aan stenen bouwmateriaal was door de ligging in het ruïneuze oude 

fort immers gemakkelijk te komen en de hoefijzervormige apsis wijst op een hoge ouderdom. 

De meeste koren van dit type worden gedateerd in de 8e of 9e eeuw en komen opvallend vaak 

voor in het Alpengebied en een enkele keer in Duitsland. Na circa 1000 raakte de vorm in on-

bruik. Opmerkelijk is verder de aanwezigheid van een ‘gereduceerd westwerk’, waarbij de toren 

wordt geflankeerd door smalle zijruimten. Dit zou dan het vroegste voorbeeld zijn, maar het is 

volgens zowel Stoepker en Den Hartog meer waarschijnlijk dat het pas in een later stadium aan 

de kerk is toegevoegd. De herkomst van de gereduceerde westwerken uit Holland, Friesland en 

Groningen is volgens Den Hartog te zoeken in de Utrechtse invloedsfeer. Het westwerk van een 

voorganger van de dom van St.-Maarten diende wellicht als voorbeeld, mogelijk gebouwd in het 

begin van de 11e eeuw door bisschop Adalbold804 (of één van zijn 10e -eeuwse voorgangers?) (fig. 

6.32).805 

De herdatering van het wapengraf in de decennia rond het jaar 700 betekent dat ook een 

groot deel van de 8e eeuw in beeld komt als een serieuze optie voor de bouw van de eerste tuf-

stenen kerk. Het gereduceerde westwerk zou dan, samen met de tweede fase van de apsis, uit 

een jongere 10e- of vroeg-11e-eeuwse fase stammen. Toch is het vreemd dat er onder de stenen 

kerkfasen geen houten voorganger is ontdekt. Waar stond de kerk die hoorde bij de oudste 

begravingen? Nog tijdens de opgravingen suggereerde Glazema dat de oudste kerk buiten het 

803	 	Den	Hartog	2002,	39-42.
804	 	Den	Hartog	2002,	41-42,	en	verwijzing	naar	Stoepker	aldaar.
805	 	Broer/De	Bruijn	1997,	5-6.

10 m

Utrecht: westwerk domkerk 
van St. Maarten (vroege 11e eeuw)

alternatief fase I (Stoepker & Den Hartog)

Van Giffen's fase I (prea-romaans)

Van Gifen's fase II (romaans)

Fig. 6.32 Valkenburg-Castellum. De oudste twee 

kerkfasen volgens Van Giffen en het alternatief 

voor fase I volgens Stoepker & Den Hartog. Ter ver-

gelijking is het westwerk van de 10e - of vroeg-11e 

-eeuwse St.-Maartenskerk uit Utrecht afgebeeld. 

Witte muurdelen zijn gereconstrueerd. Schaal 

1:500.
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castellumterrein lag, omdat binnen de voormalige legerplaats geen sporen van middeleeuwse 

bewoning waren aangetroffen.806 Deze uitspraak hield echter geen rekening met de zware ver-

storing van de bovengrond en bovendien zijn vondsten en bewoningssporen uit deze periode 

bij jongere campagnes wel naar boven gekomen.807 

Omdat mij het onwaarschijnlijk lijkt dat alle sporen van oudere houten kerk (of kerken) bij 

de opgraving in het geheel zijn gemist blijven er drie mogelijkheden over: 

	› er	was	in	de	beginfase	van	de	begraafplaats	überhaupt	geen	sprake	van	een	kerk	of	kapel.808	

Het	koninklijk	eigendom	van	het	castellum	kan	de	reden	zijn	dat	de	christelijke	begraafge-

meenschap	niet	eerder	een	kerkje	oprichtte.	Dit	recht	was	voorbehouden	aan	de	koning	of	

hofmeier.	

	› de	eerste	houten	kerk	lag	elders	binnen	de	kerksloot,	vlak	ten	noorden	van	de	latere	

stenen	kerkfasen.	Hier	lag	namelijk	volgens	de	hoogtelijnenkaart	het	hoogste	punt	van	het	

dorpscentrum	(+	3,5	m	NAP).	De	paalsporen	van	deze	kerk	zouden	dan	later	geheel	verstoord	zijn	

door	het	gebruik	als	begraafplaats.809	

	› de	eerste	stenen	kerk	was	de	eerste	kerk,	maar	in	een	bescheiden	uitvoering	zonder	gereduceerd	

westwerk.	Misschien	dat	zelfs	de	zijbeuken	aanvankelijk	ontbraken?810

In het licht van de politieke gebeurtenissen vermoed ik dat al kort na de verovering van 

Fresia citerior, rond 695, onder Pepijn II werd begonnen met de aanleg van een christelijke 

begraafplaats, wellicht al met een houten kerkje erbij. Dit zal ten onder zijn gegaan in de turbu-

lente tijd tussen 714 en 719 toen Radbod de macht greep en “het grootste deel van de kerken, 

die voorheen onderworpen waren aan het Frankische rijk, verwoest en tot instorting gebracht” 

werden.811 De bouw van de oudste stenen kerkfase kan al kort na de herovering van het kust-

gebied door Karel Martel zijn begonnen, dus ergens tussen 719 en 741. Niet lang daarna zal het 

geschonken zijn aan de Utrechtse St.-Maartenskerk (zie ook par. 7.2).812 In dit kader moet het 

belang van Valkenburg niet onderschat worden. Behalve oud Romeins bezit waar de Frankische 

koningen als opvolgers van de keizer aanspraak op maakten, lag de plaats zeer strategisch aan 

de Rijnmonding. Het oude castellumterrein was maar een fractie kleiner dan dat van Utrecht.813 

Op zo’n locatie mocht een kerk niet ontbreken. 

Onbekend blijft welk godshuis als voorbeeld voor de Valkenburgse kerk is gebruikt. Daar-

voor is de vorm te algemeen. De mogelijk oudste kerkfase van de St.-Salvator in Utrecht heeft in 

elk geval een afwijkend grondplan en over de gedaante van de oudste St.-Maartenskerk hebben 

we geen informatie.814 

Samenvattend: in bovenstaand scenario beschouw ik de oudste groep graven als een eerste 

aanzet tot een christelijke begraafplaats, ontstaan direct na de Frankische machtsovername in 

690. In die zin was het wapengraf wellicht een stichtersgraf om een beschermende voorouder 

806	 	Glazema	1947,	388-389.
807	 	Daar	komt	bij	dat	vondsten	uit	de	verstoorde	bovengrond	lange	tijd	niet	systematisch	werden	verzameld.	Zie	voor	enkele	vroeg-middel-

eeuwse	sporen	Groenman-Van	Waateringe/Van	Beek	1988,	26-29.
808	 	Vgl.	het	voorbeeld	van	Saleux	in	Picardië,	aangehaald	in	Zadora-Rio	2003,	3.
809	 	Een	argument	voor	deze	gedachte	was	ook	het	gegeven	dat	post-Romeinse	kuilen	en	een	waterput	wel	zijn	aangetroffen	verder	van	de	top	

af	(zie	fig.	6.29	en	Van	Giffen	1948-1953	(1955),	59,	plaat	2,	5,	en	13a).
810	 	Het	steenverband	op	de	coupetekeningen	van	de	kerkfundering	spreekt	dit	laatste	niet	direct	tegen	(Van	Giffen	1948-1953	(1955),	plaat	10.
811	 	Uit	Willibalds	Vita Bonifatii	4,	aangehaald	en	vertaald	in	Mostert	1999,	40-41.
812	 	De	notitie	over	Valkenburg	in	de	goederenlijst	gaat	op	basis	van	de	formulering	terug	op	een	ons	onbekende	oorkonde	(Henderikx	1998,	

261).
813	 	De	oppervlakte	van	het	stenen	castellum	van	Utrecht	was	1,87	ha,	dat	van	Valkenburg	1,65	ha.
814	 	Van	Vliet,	86-89	en	kaart	3	(nr.	3).
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te creëren voor de groep mensen die zich hier vestigden. Pas na 719 werd er een stenen kerk ge-

bouwd, wellicht al onder het bewind van Karel Martel. De afwijkende oriëntatie van de stenen 

kerk en een deel van de graven wijst op een herinrichting van het terrein. De precieze plaats van 

het wapengraf was toen al niet meer bekend, waardoor het werd overbouwd.

Rijnsburg - Abdijterrein [51]

In par. 4.2 is bij de bespreking van de bewoningsfasen van Rijnsburg-Abdijterrein al het bestaan 

van een memoriekapel met begraafplaats uit de Karolingische tijd aan de orde gekomen (fase 

2b, fig. 4.10. Deze kapel is waarschijnlijk gesticht ergens in het derde kwart van de 8e eeuw, niet 

veel later gevolgd door enige begravingen aan de oostzijde, vlak buiten het koor. Gesuggereerd 

is dat deze kapel werd gesticht door de plaatselijke elite ter nagedachtenis aan enkele familie-

leden, misschien wel Radulfus en Aldburga. 

6.3 Mogelijk andere vindplaatsen met vroeg-middeleeuwse begravingen 

Naast de hierboven besproken grafvelden is er een aantal locaties waar op grond van typische 

vondsten een grafveld of een afzonderlijke, singulaire begraving vermoed kan worden. De pre-

cieze vondstomstandigheden zijn meestal niet goed bekend. 

De oudste gedocumenteerde vondsten van menselijke resten werden gedaan in 1828, 

tijdens de opgravingen door Reuvens in de resten van het Romeinse stadje Forum Hadriani [97]. 

Tussen de ruïnes werden op minstens twee plaatsen menselijke botten gevonden die behoor-

den tot drie tot vier personen. Op één van deze locaties ging het om een singulaire inhumatie 

van een vrouw van circa 20 jaar, met haar hoofd richting het oosten en voorzien van vier fi-

bula’s, een zestal kleine kralen en een dubbele bronzen armring. De meest zekere datering geeft 

één van de fibula’s, een geëmailleerde schijffibula met schaakbordpatroon uit de late 2e-late 3e 

eeuw.815 Opvallend is het gebruik van een ‘Germaans’ type veerrol met meerdere windingen. Dit 

wijst op een reparatie door iemand met een Germaanse achtergrond.816 

De vraag blijft wel wat de inhumatiegraven deden in deze context. Door Hessing is gewe-

zen op het voorkomen in de Romeinse tijd van singulaire formele lijkbegravingen in rurale 

nederzettingen,817 maar is dit verschijnsel ook te verwachten tussen enkele grotere gebouw-

complexen binnen een stad? Tenzij het geaccepteerd wordt dat inheemse nieuwkomers vol-

hardden in hun plattelandsgewoonten, is het eerder te verwachten dat de begravingen dateren 

uit de nadagen van de stad in de tweede helft van de 3e eeuw.818 Suggesties als zouden binnen 

Forum Hadriani tevens aanwijzingen zijn gevonden voor crematies zijn voorbarig.819 De in 1985 

ontdekte handgemaakte ‘Angelsaksische’ pot uit de laat-Romeinse tijd zou men nog het voor-

815	 	Hees	2006.	Vondstnummers	AR	1031b,	1044b,	c	en	354h	(inventarisboek	RMO	1.1/4).	De	bronzen	armband	(RMO	nr.	AR	1059*)	is	niet	terug-

gevonden,	zodat	deze	niet	bestudeerd	kon	worden.	Van	het	skeletmateriaal	is	slechts	een	gipsafgietsel	beschikbaar.
816	 	De	Bruin	2001.
817	 	Hessing	1993.	
818	 	Een	hergebruik	van	Romeinse	vondsten	bij	een	teraardebestelling	in	de	laat-Romeinse	of	zelfs	vroeg-middeleeuwse	periode	is	niet	onmoge-

lijk,	maar	de	kans	dat	alle sieraden	in	het	graf	hergebruikt	waren	lijkt	mij	erg	klein.
819	 	Reuvens	schreef	over	“eenige flauwe aanduidingen,	dat er asch-urnen zouden geweest zijn”	(Reuvens	1828).	Bestudering	van	de	dagversla-

gen	leerde	dat	deze	gedachte	moet	zijn	ingegeven	door	de	vondst	in	een	aslaag	van	een	met	as	gevuld	potje	(RMO	53	RA	27,	p.	279).	Binnen	

Forum Hadriani	zijn	echter	op	meer	plaatsen	lagen	met	as	(en	scherven)	aangetroffen,	ongetwijfeld	afkomstig	van	uitgeruimde	vuurplaat-

sen.	Ook	de	opmerking	van	Holwerda	(1915,	11)	over	de	vondst	van	een	kuiltje	met	enige	stukken	aardewerk	die	hij	‘sterk	den	indruk	van	een	

brandgraf’	vond	hebben,	kan	niet	als	bewijs	voor	de	aanwezigheid	van	crematiegraven	worden	opgevat.	Er	wordt	namelijk	niet	vermeld	dat	

er	crematieresten	bij	zaten.	Ik	denk	eerder	aan	een	bouwoffer.	De	Jonge/Marcillaud	(2001,	56)	menen	op	basis	van	de	foto	dat	dit	‘brandgraf’	

niet	alleen	aardewerk	uit	de	Midden	Romeinse	tijd	bevat,	maar	ik	zie	hiervoor	geen	aanwijzing.	
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deel van de twijfel willen gunnen, maar jammer genoeg zijn de precieze vondstomstandigheden 

onduidelijk (fig. 6.33).820 Zolang geen resten van menselijk verbrand bot voorhanden zijn, blijft 

het voorkomen van crematies onzeker. Tot nu toe bestaan alleen aanwijzingen voor incidentele 

inhumaties aan het begin van de laat-Romeinse tijd. 

Uit het Europoort-gebied [126 en 128] zijn rond 1960 ter hoogte van de noordelijke oever van 

Voorne verschillende vondsten opgebaggerd die kunnen wijzen op de aanwezigheid van begra-

vingen. Dit zijn een viertal lanspunten – waarvan één met getrapte doorsnede en dateerbaar 

in de 4e-begin 6e eeuw821, het fragment van een glazen tuimelbeker, twee bronzen naalden822 en 

enkele mantelspelden. Behalve deze glas- en metaalvondsten, is ook menselijk botmateriaal op-

gebaggerd dat uit een grafcontext afkomstig kan zijn. Indien de vondsten zijn toe te schrijven 

aan één of meer grafvelden, dan zullen deze gezien de vondstlocaties gelegen hebben op de 

noordelijke oever van het eiland Voorne. Misschien bestaat een verband met de veronderstelde 

aanwezigheid van een Romeinse versterking aldaar (zie pag. 71 en verder). 

Leiderdorp-Hoogmadeseweg [11] is een andere mogelijke vindplaats. Hier zijn bij verschil-

lende vooronderzoeken in de vulling van een oude restgeul enkele losse menselijke skeletdelen 

gevonden. De ouderdom van deze delen is niet vastgesteld door middel van 14C-dateringen, 

maar de ligging van deze geulen nabij nederzettingssporen uit de Merovingische en Karolin-

gische periode sluit de aanwezigheid van een vroeg-middeleeuws grafveld hier niet uit. Onbe-

kend is ook de datering van menselijke resten vlakbij andere vroeg-middeleeuwse nederzettin-

gen: een in circa 1860 gevonden schedel in de Katwijkse Zanderij [58]823 en de begraving van een 

volwassen man op zijn buik in de randzonde van de nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 

Zuid [21].824 

Opmerkelijk is ten slotte de vondst van een groot kralensnoer ‘onder de duinen’ bij Noord-

wijk [36] en in 1950 aangekocht door het RMO (fig. 6.34). De kralen geven een ruime datering in 

de 7e-9e eeuw.825 Nadere vondstomstandigheden zijn niet bekend, maar vanwege de kennelijk 

complete staat van de ketting zal het gaan óf om een graf óf een ritueel depot.

In het verleden zijn wel meer vindplaatsen naar voren geschoven die een aanwijzing vor-

men voor één of meer mogelijke begravingen, maar deze lijken bij nader inzien toch minder 

geloofwaardig. Zo meende Kloos, een verdienstelijk amateur-historicus die een dik boek schreef 

over de geschiedenis van Noordwijk, dat in zijn dorp omstreeks 1920 sporen waren ontdekt van 

een ‘Frankisch grafveld’. Dit zou gelegen zijn op het terrein ‘De Klei’, een relatief hoog gelegen 

820	 	De	pot	is	in	scherven	teruggevonden	en	voor	60	%	compleet.	Jammer	genoeg	ontbreekt	informatie	over	het	wel	of	niet	aanwezig	zijn	van	

crematieresten.	Er	is	onnodig	een	geforceerd	verband	gelegd	tussen	de	vondst	van	de	‘Angelsaksische’	pot	en	de	inhoud	van	een	vlak	

daarnaast	gelegen	waterput	(De	Jonge/Marcillaud	2001,	54-55;	De	Jonge	2006c,	181-183).	Deze	was	opgevuld	met	brandafval,	‘misschien	de	

resten	van	een	brandgraf	van	na	de	ondergang	van	het	Romeinse	Forum Hadriani’.	Dit	is	erg	onwaarschijnlijk.	Het	kwam	voor	dat	een	deel	

van	de	resten	van	de	brandstapel	als	vulling	voor	de	grafkuil	werd	gebruikt,	maar	de	overige	resten	van	de	brandstapel	liet	men	ongemoeit.	

Waarom	zou	men	na	de	ondergang	van	de	stad	de	moeite	nemen	een	put	met	brandstapelresten	op	te	vullen?	Uit	het	verhaal	van	Hees/

De	Jonge	(2006,	302-304)	wordt	duidelijk	dat	het,	gezien	de	hoeveelheid	en	diversiteit	aan	half	verbrand	materiaal	in	de	waterput,	om	niets	

anders	kan	gaan	dan	gedumpte	resten	uit	een	rond	het	jaar	250	verbrand	gebouw.	
821	 	Swanton	1973,	131-135	(type	K2);	Böhme	1974,	101.
822	 	Eén	gebogen	exemplaar	kan	een	zogenaamde	Sacknadel zijn.	De	verbuiging	van	de	naald	is	gezien	het	patina	oorspronkelijk;	recente	

beschadigingen	ontbreken.	Sacknadeln	zijn	regelmatig	in	vroeg-middeleeuwse	graven	aangetroffen	(Siegmund	1998,	44	en	verwijzingen	

aldaar).
823	 	Parlevliet	1997,	4.
824	 	Zie	fig.	4.15	voor	de	locatie.
825	 	Zie	Siegmund	1998,	77-78	en	verwijzingen	aldaar.	Behalve	een	drietal	kralen	van	zilverdraad	uit	een	graf	in	Xanten,	zijn	noordelijke	tegen-

hangers	te	vinden	in	Rullstorf	(Ldkr.	Lüneborg)	en	Maschen	(Kreis	Harburg)	en	Desborough	(Northamptonshire).	



267

weiland nabij de noordoever van de voormalige Rijnmonding [44]. De vondsten bestonden 

volgens hem uit “eenige scherven, een stuk van een ring, beenderen, fragment van een zwaard 

(gevest) en een stuk zilvergalon”.826 Kloos verwijst hier ongetwijfeld naar de vondstmelding van 

een klein fragment van een bronzen nekring in 1919 (zie fig. 3 in bijlage 1). Het RMO voerde naar 

aanleiding hiervan een kleine proefopgraving uit, maar zonder resultaat. Men stelde slechts 

‘geringe sporen van Frankische bewoning vast’. Enige jaren later werd door mevrouw Eerdbeek-

Claasen nog aardewerk aangemeld. Van de opsomming door Kloos zijn alleen de scherven en 

het fragment van de nekring op werkelijke vondsten gebaseerd. De overige – toch opvallende 

– voorwerpen worden nergens vermeld door het RMO. Mogelijk heeft Kloos zich op dit punt 

laten leiden door enige fantasie en de wens dat het in Noordwijk niet mocht ontbreken aan een 

Frankisch grafveld, zoals dat kort daarvoor in de buurgemeente Rijnsburg ontdekt was.

Een andere bij nader inzien ongeloofwaardige melding zijn enige vondsten van de Lage 

Waard van Leiden. Ze is dan ook afgevoerd van de lijst van vindplaatsen. Op het oostelijk deel 

van dit waardeiland werden in 1965 in een volkstuintje enige vondsten gedaan die zouden 

moeten wijzen op de aanwezigheid van een begraving of grafveld. Een kledinghaak met resten 

van rode emailversiering kwam terecht in de collectie van het RMO en werd bestempeld als 

vroeg-middeleeuws op grond van contextloze parallellen uit Domburg en Dorestad. Een laat-

16e-eeuwse datering is echter waarschijnlijker.827 De overige vondsten zijn niet ingezameld en 

dus niet meer te bestuderen. Het zou gaan om enkele ‘zwarte scherven met versiering’ (van 

een knikwandpot?) en fragmenten van een ‘zwaard’. Naar mijn mening gaat het hier om enkele 

vondsten uit een opgebrachte laag met laat- of post-middeleeuws stadsafval. 

6.4 Een onderlinge vergelijking van de Zuid-Hollandse grafvelden

In tabel 6.2 zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de grafvelden bij elkaar gezet. Uit 

de vraagtekens bij sommige cijfers blijkt dat door de verschillende kwaliteit van de gegevens 

826	 	Kloos	1928,	7.
827	 	Baart	et al.	1977,	153,	nr.	160.

4 cm

Fig. 6.33 Voorburg-Arentsburg. Handgemaakte ‘Angelsak-

sische’ pot uit de laat-Romeinse periode, gevonden in 

een proefput in 1985. Jammer genoeg is niet zeker of we 

te maken hebben met een urn (uit De Jonge/Marcillaud 

2001, afb. 1b).

Fig. 6.34 Ketting uit de laat-Merovingische of Karo-

lingische periode, gevonden ‘onder de duinen’ bij 

Noordwijk (Foto RMO/P.J. Bomhof). Afkomstig uit een 

graf of een rituele depositie?
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de vergelijking slechts een globale indruk geeft. Naaldwijk is toegevoegd voor het aandeel 

gedraaid versus handgemaakt aardewerk. Het grafveld van Koudekerk is buiten de vergelijking 

gelaten omdat het aantal graven te gering is voor een vergelijking. 

Tabel 6.2 Vergelijking van enkele basisgegevens van de belangrijkste grafvelden.

Rijnsburg Solleveld Katwijk Valkenburg Naaldwijk

aantal graven 73-255 > 36 70-94 > 10? > 20

inhumaties > 20 % > 11 % 58-78 % 100 % ?

hurkgraven 3 2 ? - ?

crematies met grafgiften 60 % 50 % 33 % - ?

inhumaties met grafgiften 18 % 20 % 10-38 % 20 % ?

kringgreppels 1 ? 2 - ?

crematie-wapengraven ? - 3 (?) - 1?

inhumatie-wapengraven 4? 1 3 1 ?

gedraaid aardewerk 88 % 80 % 84 % - 91 %

handgemaakt aardewerk 12 % 20 % 16 % - 9 % ?

waarvan versierd 32 % 50 % - - ?

onversierd handgemaakt 

aardewerk met organische 

magering 40 % (100 %?) ca. 66 % - ?

onversierd handgemaakt 

aardewerk met magering 

van zand/steengruis 60 % - ca. 33 % - ?

fibulae

Romeinse scharnierfibula - 1 - - -

Domburg-fibula 2 1 - - -

ringfibula 2 1 - - -

gelijkarmige fibula   

type Bos 1.3.1 - 1 - - -

beugelfibula (met recht-

hoekige kopplaat?) - 1 - - -

schijffibula met kruis 1 - - - -

almandijnschijffibula 1 - - - -

In de Merovingische periode is het gebruik van ‘gemengde’ grafvelden met zowel crematies 

als inhumaties duidelijk de norm. Vanaf het einde van de 7e eeuw raakt crematie buiten gebruik 

(zie de grafvelden van Katwijk en Valkenburg). Het jongst dateerbare crematiegraf betreft een 

urn uit het grafveld van Katwijk: een pot in een Badorf-baksel met vierkante radstempel uit de 

Karolingische periode (zie fig. 6.10). De oriëntatie van de inhumatiegraven is divers. Er is een 

voorkeur voor Z-N/N-Z en ZW-NO/NO-ZW richtingen. De W-O richting komt maar weinig voor en 
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wordt blijkens Katwijk en Valkenburg pas een duidelijke trend vanaf de late 7e eeuw. Dit hoeft 

niet per se gerelateerd te zijn aan een christelijke begraafwijze, maar gezien de datering is het 

in dit geval wel te verwachten.

De grafvelden van Rijnsburg en Solleveld zijn goed vergelijkbaar wat betreft de aanwezig-

heid van hurkgraven en het aandeel begravingen met één of meer bijgaven. Kringgreppels 

werden in Solleveld niet vastgesteld, maar dit kan komen door de beperkte omvang van de op-

gravingen. In Katwijk is, wanneer de jongste fase met W-O begravingen hier wordt weggelaten, 

het aandeel graven met grafgiften geringer ten opzichte van Rijnsburg en Solleveld. 

Handgemaakt aardewerk maakt in de grafvelden zo’n 10 tot 20 % uit van al het aardewerk. In 

Valkenburg komt helemaal geen aardewerk voor in de graven, omdat het een jongere begraaf-

plaats betreft met vrijwel geen bijgaven. Versierd ‘Angelsaksisch’ aardewerk komt alleen voor 

in Rijnsburg en Solleveld. In Katwijk ontbreekt het. Een factor die daarbij een rol kan hebben 

gespeeld is de wat jongere begindatering rond 570, toen het vervaardigen van uitbundig ver-

sierd aardewerk over zijn hoogtepunt heen was. In Naaldwijk is slechts een handvol scherven 

handgemaakt aardewerk ingezameld, die niet allemaal met zekerheid als vroeg-middeleeuws 

of inheems-Romeins te determineren zijn. Hieronder bevinden zich alleen onversierde scherven 

en een deel van een bodem, gemagerd met zand en kaf. Het aantal is te klein om tot uitspraken 

over versierde of onversierde potten te komen. 

Uit de grafvelden is een klein aantal bronzen mantelspelden bekend (zie tabel 6.2). Mantel-

spelden van het type Domburg en ringfibula’s komen in zowel Rijnsburg als Solleveld voor, in 

beide plaatsen ook gecombineerd in één graf (zie verder par. 8.4). Andere typen mantelspelden 

komen maar éénmalig voor. De almandijn-schijffibula uit Rijnsburg is de enige broche die in 

zilver is uitgevoerd.

Wapendeposities komen vooral voor bij inhumaties, maar dit beeld kan beïnvloed zijn 

doordat bij crematies met wapens niet alles even consequent van de brandstapel is verzameld 

om in of bij de urn te deponeren. Ondanks de onvolledigheid van de gegevens is het aandeel 

wapengraven opvallend genoeg redelijk gelijk: in Rijnsburg, Solleveld en Naaldwijk zo’n 2-5% en 

in Katwijk iets hoger: circa 6-9%. 

Over het algemeen komt uit het grafritueel weinig hiërarchie naar voren. ‘Arme’ graven zijn 

wat dit betreft een meer algemeen verschijnsel op het continent en in Angelsaksische Enge-

land, met name in de 7e eeuw.828 De enkele vondst van een zilveren of gouden sieraad, zoals in 

Rijnsburg en Katwijk, wijst wel op de deelname in grotere uitwisselingsnetwerken. 

Waardoor de keuze voor crematie of inhumatie met een bepaalde oriëntatie werd beïnvloed 

is voor archeologen tegenwoordig geen uitgemaakte zaak. De diversiteit van begraafgewoon-

ten is te groot om de variatie alleen vanuit etniciteit of religie te verklaren. Het lijkt erop dat 

het één van de te kiezen mogelijkheden was, net als tegenwoordig. Misschien dat verschillende 

graforiëntaties met leeftijd en geslacht samenhangen.829 Pas vanaf het einde van de 8e eeuw 

kwam crematie meer in een negatief, heidens daglicht te staan, vanwege het verbod dat Karel 

de Grote in het kader van de Saksenoorlogen uitvaardigde op het verbranden van lijken. Dit 

verbod was speciaal gericht op christenen die vasthielden aan niet-christelijke praktijken.830 

828	 	Halsall	1995b,	5-18.
829	 	Welch	1992,	56;	Arnold	1997,	162;	Halsall	1995b,	56-63.
830	 	Halsall	1995b,	62;	Zadora-Rio	2003,	11-12.
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6.5 De verhouding tot het grafritueel in de omliggende regio’s

Voor Nederland benoorden de grote rivieren is eerder door Van Es een verdeling gemaakt 

binnen de grafvelden uit de 7e eeuw. Hij onderscheidt drie groepen die hij om het toch een 

naam te geven van etnische labels heeft voorzien (tussen aanhalingtekens om de historische 

betrekkelijkheid aan te geven).831 In de eerste plaats een ‘Friese’ groep die bestaat uit gemengde 

grafvelden met zowel (urn)crematies als inhumaties, die overwegend W-O, maar ook deels Z-N 

gericht zijn. De verspreiding beperkt zich tot de Zuid-Hollandse en Fries-Groningse kust en 

Midden-Nederland (zoals Putten en Rhenen). De tweede door Van Es onderscheiden groep is die 

van de ‘Saksische’ grafvelden op de Drentse zandgronden met alleen inhumaties in de richting 

Z-N. Het vlak bij Rhenen gelegen Wageningen neemt een tussenpositie in. Gedurende een groot 

deel van de 6e en 7e eeuw kwamen daar alleen Z-N inhumaties voor, maar van het einde van de 7e 

eeuw tot in de 8e eeuw begon men er ook te cremeren. De groep gemengde grafvelden kan men 

buiten Nederland verder vervolgen langs de Duitse kust. In het mondingsgebied van de Elbe 

overheersten Z-N inhumaties, maar er kwamen ook grafvelden met alleen crematies voor. Van 

Es’ derde, ‘Frankische’ groep is te situeren in zuidelijk Nederland en het aangrenzende Duitse 

Nederrijnse gebied, waar W-O inhumaties gebruikelijk waren. Ook hier waren er afwijkingen 

van de regel in de vorm van kleine clusters begravingen in noordelijke of zuidwestelijke richting 

of van crematies.832 

Hoe laten de Zuid-Hollandse grafvelden uit de Merovingische periode zich binnen dit 

geheel karakteriseren? De wisselende grafrichtingen, het laat-Angelsaksische aardewerk en de 

ring- en Domburgfibula’s sluiten aan op wat we kennen uit het Fries-Groningse terpengebied. 

Oosterbeintum is hiervan een goed voorbeeld.833 Deze combinatie van kenmerken is voor een 

deel ook te vinden in het Midden-Nederlandse rivierengebied. Verderop langs de Nederrijn (in 

‘Frankisch’ gebied) zijn uit het grafveld van Wageningen enkele gelijkende ‘Angelsaksische’ pot-

ten bekend.834 Hier ligt ook ongeveer de grens van de verspreiding van beide voornoemde fibu-

latypen. De aanwezigheid van hurkgraven – waarvan onlangs enkele voorbeelden in Dorestad 

zijn ontdekt835 – is een minder goed criterium. Ze worden sporadisch in de zuidelijke Frankische 

wereld aangetroffen. Bovendien kunnen hurkgraven in deze regio niet herkend zijn omdat bot-

materiaal op de zandgronden vrijwel geheel vergaat.

‘Frankische’ invloed zou men kunnen zien in de zilveren schijffibula met almandijn uit het 

grafveld van Rijnsburg en de voet van een bronzen beugelfibula uit een urn te Solleveld. Het 

meest duidelijk komt deze invloed echter naar voren in het zeer grote aandeel glad- en ruw-

wandig draaischijfaardewerk dat in de Zuid-Hollandse grafvelden gevonden is (80-91%), net als 

in de nederzettingen. Dit aardewerk lijkt niet gemaakt in de kustregio, aangezien sporen van 

ovens en misbaksels ontbreken. De herkomst van deze verhandelde waar is te zoeken in het 

Nederrijnse gebied stroomopwaarts van Nijmegen, waar meerdere produktieplaatsen bekend 

zijn (zie pag. 307 en verder). 

De herkomst van het gebruik van kringgreppels kan gezocht worden in Midden-Nederland. 

Andere grafvelden waarin deze voorkomen zijn Putten op de Veluwe en Elst en Rhenen langs 

831	 	Van	Es	1968.
832	 	Hallewas	et al.	1975,	32-34;	Theuws	1988,	52-75.
833	 	Knol	et al.	1995/1996.
834	 	Van	Es	1964,	273	(fig.	94.4-5).
835	 	Mondelinge	mededeling	J.	Dijkstra	(ADC).
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de Nederrijn.836 In Wageningen komen kleine kringgreppels voor rond crematiegraven.837 De 

kartering uitgevoerd door Martin laat zien dat een groot aantal zich concentreert langs de Rijn 

en ten noorden ervan.838 

Behalve stroomopwaarts dienen we onze blik tevens te richten naar Angelsaksisch Enge-

land. Ook daar komen regelmatig kringgreppels voor,839 evenals paalstructuren rondom crema-

tiegraven. Dit laatste fenomeen is in Nederland maar sporadisch opgemerkt.840 De belangrijkste 

overeenkomst met Engeland is natuurlijk het voorkomen van grafvelden met zowel crematie 

als inhumatie, wisselende graforiëntaties, hurkgraven en Angelsaksisch aardewerk. Van dit aar-

dewerk zijn de onversierde potten met soms een knobbeltje of plugoortje goed vergelijkbaar 

met de Zuid-Hollandse exemplaren. De meer uitbundig versierde potten uit de 6e en 7e eeuw zijn 

alleen vergelijkbaar op hoofdlijnen: voor de meeste potten zijn geen duidelijke parallellen te 

vinden.841 Ten slotte wijzen twee bijzondere grafvondsten op relaties met het Engelse gebied, 

zoals de goudversierde gesp uit Rijnsburg en het vergulde uiteinde van een drinkhoorn uit 

Katwijk. 

Al met al bevond de Zuid-Hollandse regio zich in een continuum van grafriten uit omliggende 

gebieden langs de kust en het stroomopwaartse gebied. Wanneer we alleen kijken naar de 

structuur van de graven, dus zonder de grafgiften, dan bestaat de grootste overeenkomst met 

gebieden langs de Noordzeekust. Hier vinden we zowel gemengde grafvelden, wisselende 

graforiëntaties, hurkgraven en niet te vergeten sporadisch een scheepsgraf. Deze uitkomst 

beschouw ik in de eerste plaats als het resultaat van het grotere onderlinge contact dat de 

bewoners uit de verschillende delen van het kustgebied met elkaar hadden. Welk etnisch etiket 

we hieraan kunnen hangen laat ik hier buiten beschouwing (zie hiervoor hoofdstuk 8). 

Eén uitzondering op dit continuum van grafrituelen moet beslist genoemd worden: Noord-

Holland. Opvallend genoeg ontbreken in deze provincie juist vroeg-middeleeuwse grafvelden. 

Alleen op Texel bestaan aanwijzingen voor een (klein?) grafveld met enkele urnen.842 Al vanaf 

de IJzertijd en de Romeinse tijd was het grafritueel in Noord-Holland archeologisch bijna 

onzichtbaar.843 Tot nu toe zijn voor de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen alleen 

geïsoleerde graven of kleine clusters nabij het woonerf vastgesteld.844 Het is niet te verwachten 

dat alle ‘ontbrekende’ grafvelden nog onder de Jonge Duinen verborgen liggen. Het lijkt erop 

dat de bewoners uit dit gebied vanaf de laat-Romeinse periode een deel van de eigen gebruiken 

hebben behouden en minder van buitenaf zijn beïnvloed. Dit komt tevens naar voren uit andere 

zaken. In Noord-Holland ontbreken niet alleen Angelsaksische kruisvormige fibula’s (net als in 

Zuid-Holland), maar ook versierd Angelsaksisch aardewerk en in de huizenbouw kende men als 

836	 	Van	Tent	1988,	afb.	2;	Ypey	1973.
837	 	Van	Es	1964,	254.
838	 	Martin	1976,	Abb.	11.
839	 	Hogarth	1974.
840	 	Bijvoorbeeld	te	Wijster	(Van	Es	1965	[1967]).
841	 	Vgl.	Myres	1977.
842	 	Bazelmans/Dijkstra/De	Koning	2004,	26.
843	 	Hessing	1993.
844	 	Twee	singulaire	inhumaties	op	twee	locaties	in	Limmen,	dateerbaar	in	de	(eerste	helft	van	de)	8e	eeuw	(Dijkstra/De	Koning/Lange	2006,	

199-200),	kleine	rijtjes	met	inhumaties	uit	ca.	250-325	na	Chr.	in	Castricum-Oosterbuurt	(Hagers/Sier	1999,	82-89)	en	Schagen-Muggenburg	I	

(Therkorn	2004,	17-19)	en	een	cluster	met	inhumaties	en	dierbegravingen	in	Uitgeest-Dorregeest	(De	Koning	2000,	59;	Bazelmans/Dijkstra/De	

Koning	2004,	26-27).
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variant de bouw van tweebeukige woonstalhuizen. In deze zin was het westelijk kustgebied in 

culturele zin niet homogeen. 

6.6 De betekenis van de wapengraven

Mannengraven met wapens zijn in de vroeg-middeleeuwse archeologie een bekend verschijnsel 

en staan bekend als ‘wapengraven’. Van de wapengraven zijn het speciaal de deposities met 

een zwaard die onze aandacht opeisen. Deze begravingen vallen meestal op door hun ‘rijkere’ 

uitrusting met andere wapens en overige voorwerpen. Ze komen naar verhouding maar weinig 

voor. Dit wijst erop dat we te maken hebben met een weloverwogen keuze voor deze vorm van 

begraven. Zoals in de inleiding al naar voren is gebracht bestaat over de betekenis van dit soort 

graven al lange tijd discussie. De gedachte dat het vooral een uiting is van sociaal-politieke 

stress tussen wedijverende families is bekritiseerd vanwege het manipulatieve karakter van 

de ‘vertoning’. De werkelijke machtsverhoudingen moeten voor de omstanders duidelijk zijn 

geweest, zeker voor de directe familie. Anderen, zoals Härke, Treherne en Bazelmans leggen de 

nadruk op de symbolische betekenis van de grafgiften.845 Deze verwijzen naar de in de vroeg-

middeleeuwse boeren-krijger samenleving belangrijk geachte waarden van krijgshaftigheid, 

feesten (drinkgelagen) en lichaamsversiering. De wapengraven zijn een uiting van een martiale 

ideologie en verwijzen naar de rol van de man als krijger binnen zijn levenscyclus, hetzij als 

volgeling of als leider. Daarnaast wijzen Theuws en Alkemade op de uitzonderlijkheid van het 

fenomeen wapengraf. Dit kan niet een directe afspiegeling zijn van de hoeveelheid wapens die 

onder de krijgers en de elite voorhanden was. Wapens, speciaal zwaarden, zijn omgeven met 

een ‘onvervreemdbare’ status. Ze zullen doorgaans zijn doorgegeven aan de nieuwe generatie 

of juist weer geretourneerd aan de heer die men volgde. Door plaatsing in een graf kreeg het 

wapen een nieuwe betekenis en waarde. Het creëren van een martiale voorouder die als hogere 

macht de bijbehorende groep bescherming bood kan een belangrijker reden zijn geweest om 

iemand met wapens te begraven.846 Interessant in dit kader is één van de opsommingen uit de 

‘lijst van bijgelovige en heidense gebruiken’, opgesteld rond 750 in Utrechtse missiekringen: 

‘Over het feit dat ze sommige doden voor heilig houden’.847 Een verwijzing naar de verering van 

specifieke voorouders?

De momenten waarop een familie een behoefte had aan een krachtige voorouder kan ver-

schillend zijn geweest. Te denken valt aan de stichting van een nieuwe begraafgemeenschap of 

bij het ontbreken van een nieuwe generatie door het vroegtijdig overlijden van de stamhouder 

van de familie. Het element van sociale stress komt hier opnieuw om de hoek kijken, niet zozeer 

als een publieke wedijver tussen families, maar als een ‘blessing in the earth’. Een verband 

met de politieke situatie is in de vroeg-middeleeuwse Personenverbandstaat echter nooit ver 

weg. Wapengraven zijn namelijk typisch voor regio’s die zich kenmerkten door een onstabiele 

politieke situatie en een erfopvolging van sociale posities die veelal niet vastlag in regels.848 Dit 

gold speciaal voor gebieden die behoorden tot het ‘buitengebied’ van het Frankische Rijk. De 

intensiteit van het contact van de regionale elite met de Merovingische wereld speelde hierbij 

een cruciale rol. 

In dit kader is de datering van de jongste wapengraven in het grafveld van Katwijk en 

onder de kerk van Valkenburg van belang, misschien ook een enkel graf te Rijnsburg. Met hun 

845	 	Härke	1992;	Treherne	1995;	Bazelmans	2002.
846	 	Theuws/Alkemade	2000.
847	 	de eo, quod sibi sanctos fingunt quoslibet mortuos,	zie	de	vertaling	van	de	Indiculus superstitionum et paganiarum in	Mostert	1999,	26-27.
848	 	Steuer	1989;	Theuws/Alkemade	2000.
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datering aan het einde van de 7e en de (eerste helft van de) 8e eeuw vormen zij het sluitstuk van 

de in het Hollandse kustgebied voorkomende zwaardgraven. Het lijkt mij geen toeval dat deze 

dateringen vallen binnen de periode van de machtsstrijd tussen de Friezen en Franken over de 

hegemonie in het westelijk kustgebied. Deze strijd beleefde een hoogtepunt in de periode van 

circa 690-719 en bracht heel het Hollandse kustgebied tot aan het Vlie in Frankische handen.849 

Eenzelfde verband tussen het voorkomen van meer wapengraven en de Frankische verovering 

is te bespeuren in Centraal- en Oost-Nederland en het Fries-Groningse en Noord-Duitse kustge-

bied.850

Valt er aan de hand van de concentratie Katwijkse zwaardgraven meer te zeggen over de 

achtergrond van de begravingen? De drie lijkbegravingen liggen tot een halve meter dieper dan 

de meeste overige graven en het is niet onmogelijk dat ze afgedekt waren met een grafheuvel. 

Hun ligging wijkt af van een voor christenen in deze periode gebruikelijke oriëntatie met het 

hoofd naar het westen, zodat we eerder uit kunnen gaan van een heidense achtergrond van de 

begravingen, speciaal in het geval van het crematiegraf.851 Bovendien zijn elitaire christelijke 

begravingen in deze tijd juist eerder te verwachten bij de nabijgelegen oudst bekende kerk-

stichtingen als Valkenburg en Kerkwerve (Oegstgeest). 

Lastiger is het om tussen de zwaardgraven een onderscheid te maken in tijd en familie-

groepen. De wapencombinaties in de graven lijken te wijzen op verschillende opeenvolgende 

generaties die hier ter aarde zijn besteld. Graf 33 wijst er aan de andere kant op dat we rekening 

moeten houden met het gebruik van oudere erfstukken. Hieruit blijkt het grotere belang dat bij 

deze begrafenis werd gehecht aan de rol van de voorouders. In het grafveld kunnen de belan-

gen van twee tot vijf families tot uitdrukking zijn gekomen, die behoefte hadden aan het maken 

van een statement in turbulente tijden. Vanwege oriëntatie van de drie inhumatiegraven ben 

ik geneigd te denken aan groepen die uit de regio zelf afkomstig waren. Deze Friezen dreigden 

aan het korste eind te trekken ten tijde van de machtstrijd. Het voorkomen van juist een cre-

matiegraf met zwaard lijkt een extra indicatie te zijn voor een duidelijke politieke stellingname 

tegen de invloed of aanwezigheid van de christelijke, (pro-)Frankische machthebbers.852

Een resterende vraag is natuurlijk wat voor soort lieden bij de zwaardgraven hoort. Een 

antwoord daarop is voor archeologen geen uitgemaakte zaak. Het voeren van een zwaard kan 

verbonden worden met het krijgersideaal van zowel vrijgeborenen als adel. Gezien het regelma-

tig voorkomen van dit type graven en de matige kwaliteit van de meegegeven objecten hoeven 

we niet per se te denken aan een pre-feodale adel. Steuer denkt bij deze late wapengraven aan 

de laatste der vrijgeborenen of onafhankelijke boeren, die we elders tegenkomen in kleine 

familiegrafveldjes op het erf van een nederzetting. Zij behoorden nog niet toe aan een grotere 

domeinheer die zijn positie al geconsolideerd had en zich in een eigenkerk liet begraven.853 Al 

met al moeten we denken in de richting van krijgers die binnen hun familie een cruciale rol 

kregen toebedeeld als voorouder. 

De vraag of het grafveld van Katwijk tevens beschouwd kan worden als een regionale verga-

derplaats en inhuldigingslocatie van de grafelijke bestuurders wordt besproken in hoofdstuk 8. 

849	 	Voor	een	gedetailleerd	overzicht	van	de	gebeurtenissen	zie	Blok	1979,	43-50.
850	 	Knol/Bardet	1999,	217-219.
851	 	Of	het	hoofd	van	de	zwaardgraven	in	noordelijke	of	zuidelijke	richting	lag	is	niet	bekend.	Crematie	is	in	deze	tijd	als	typisch	heidens	te	

beschouwen,	zie	Van	Es	1968,	16.
852	 	Knol/Bardet	1999,	218.
853	 	Steuer	1989,	116.
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6.7 Ontwikkeling in het verspreidingspatroon van de grafvelden en  
             andere mogelijke graflocaties

In hoeverre is het aantal beschreven grafvelden en mogelijke andere locaties met begravin-

gen nu representatief voor de bewoning van de regio? Afgaande op de berekening van de 

bevolkingsdichtheid in par. 3.7 missen we enkele tientallen grafvelden. Wanneer namelijk een 

inschatting gemaakt wordt van het aantal huishoudens of boerderijen van 6 personen dat 

gemiddeld gelijktijdig gebruik maakte van een grafveld dan zijn de aantallen vrij gering: Rijns-

burg-De Horn 7 à 14, Katwijk-Klein Duin 2 à 4, Den Haag-Solleveld minimaal 2 à 3 huishoudens 

en Naaldwijk-Grote Achterweg minimaal één huishouden.854 Bij een gemiddelde nederzettings-

grootte van drie boerderijen betekent dit dat – uitgezonderd Rijnsburg-De Horn – de meeste 

grafvelden door één nederzetting gebruikt werden, aangenomen dat alle doden in hetzelfde 

grafveld werden bijgezet. 

De ondervertegenwoordiging van begravingen is een fenomeen dat ook voor andere peri-

oden en gebieden is vastgesteld.855 Voor een deel zal dit samenhangen met post-depositionele 

processen. De ‘ontbrekende’ grafvelden kunnen liggen in het door de Jonge Duinen overstoven 

gebied, verspoeld zijn, geheel verploegd vanaf de Late Middeleeuwen, niet zijn opgemerkt bij 

graafwerkzaamheden of bewust niet aangemeld bij de autoriteiten om geen last te hebben 

van nieuwsgierige archeologen. Toch blijft het opvallend dat in de periode na 1850, toen de 

afzanding van de strandwallen grootschalige vormen begon aan te nemen en de verstedelijking 

op gang kwam, niet meer grafvelden zijn ontdekt. Men zou verwachten dat de ontdekking van 

een grafveld rond 1900 toch ter ore kwam bij plaatselijke notabelen met een oudheidkundige 

belangstelling of dat de vondsten door de grondeigenaar voor een aardige prijs te koop zijn 

aangeboden aan het RMO. Zelfs eerder, ten tijde van belangstelling voor het ‘Bataafsche’ verle-

den, mag men een interesse voor dit soort zaken verwachten.856 

Wanneer we aannemen dat het aantal ontdekte grafvelden niet of nauwelijks meer zal stij-

gen, dan moeten andere factoren van invloed zijn geweest op het verspreidingsbeeld, zoals de 

graflocatie, grafveldgrootte en graftype. De ontbrekende doden moeten toch ergens zijn heen-

gegaan? Wat graflocatie betreft heeft Theuws betoogd dat in de laat-Merovingische periode de 

nabestaanden op het Zuid-Nederlandse platteland meerdere opties hadden voor de locatie van 

de begrafenis: gemeenschappelijke grafvelden, singulaire graven of kleine clusters op het erf, 

begraafplaatsen bij de eerste kerken in de regio of belangrijke cultcentra buiten de regio.857 In 

het laatste geval kan met name gedacht worden aan mensen met interregionale contacten en 

een grotere mobiliteit zoals de elite, of aan mensen die omwille van hun lidmaatschap van een 

854	 	Voor	deze	inschatting	is	gebruik	gemaakt	van	de	door	Acsádi	/Nemeskeri	(1970)	opgestelde	formule	P = 1.1 + (D · e) / t.	Daarbij	is	P	de	gemid-

delde	bevolkingsgrootte,	D	het	aantal	bijzettingen,	e de	gemiddelde	levensverwachting,	en	t de	gebruiksduur	van	het	grafveld.	Door	dit	

met	1.1	te	vermenigvuldigen	wordt	rekening	gehouden	met	een	correctiefactor	van	10	%	(Donat/Ullrich	1971,	237).	De	gemiddelde	levens-

verwachting	is	gesteld	op	28	jaar	(Donat/Ullrich	1971,	248).	Deze	leeftijdsverwachting	sluit	redelijk	aan	bij	de	resultaten	van	het	grafveld	

van	Oosterbeintum,	waar	betrouwbare	leeftijdsgegevens	van	bekend	zijn	(Knol	1993,	161).	Het	verkregen	aantal	dient	nog	gecorrigeerd	te	

worden,	omdat	zuigelingen	en	kinderen	in	grafvelden	uit	deze	periode	sterk	ondervertegenwoordigd	zijn.	Vanwege	de	hoge	sterfte	onder	

deze	groep	gaan	Donat/Ullrich	(1971)	uit	van	een	verhouding	tussen	volwassen	en	onvolwassen	van	55	:	45.	Dit	leidt	tot	een	correctiefactor	

van	zo’n	140%	voor	het	aantal	personen	(ter	vergelijking:	voor	het	grafveld	van	Oosterbeintum	stelde	Knol	(1993,	163)	een	correctiefactor	

van	142	%	vast,	terwijl	Donat/Ullrich	(1971,	248)	kwamen	tot	circa	133	%).
855	 	Onder	meer	Heidinga	1987,	fig.	73;	Hessing	1993;	Theuws	1999.
856	 	Vergelijk	de	literatuur	die	alleen	al	de	Brittenburg	losmaakte	(zie	Dijkstra/Ketelaar	1965).
857	 	Theuws	1999,	345-355.
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bepaalde afstammingsgroep of Gefolgschaft elders werden begraven.858 Voornoemde keuze-

mogelijkheden worden bevestigd op basis van skeletmateriaal van twee vroeg-middeleeuwse 

begraafplaatsen in en vlak buiten Maastricht, waarin Panhuysen afwijkende verhoudingen 

constateerde in de geslachts- en leeftijdsssamenstelling van de lokale populatie. Alleen als 

groep van begrafenislocaties onstond een gelijkmatig beeld. De verschillende locaties waren 

dus complementair aan elkaar.859

Een verklaring voor het kleine aantal en de ligging van de ons bekende grafvelden in het 

mondingsgebied van Rijn en Maas kan zijn dat ze werden gebruikt door een select deel van de 

bevolking. Een argument hiervoor is de specifieke geografische ligging. Het is namelijk opval-

lend dat, op Koudekerk na, alle grafvelden in de buurt van de oudste moederkerken lagen: 

Rijnsburg-De Horn op 1,2 km van Oegstgeest-Kerkwerve, Katwijk-Klein Duin op 2,8 km van Val-

kenburg-Castellum, Den Haag-Solleveld op 4 km van Monster en Naaldwijk-Grote Achterweg op 

mogelijk 1,5 km van de waarschijnlijk verspoelde kerk van Hontsele (de oude naam van Naald-

wijk) (fig. 6.35).860 Blijkbaar sloot de locatie van de eerste kerken aan op hetzelfde geografische 

deelgebied langs de rivieroever als dat van de grafvelden, hetgeen iets laat doorschemeren van 

858	 	Theuws	1988,	191.
859	 	Panhuysen	2005,	282-283.
860	 	Zie	voor	de	ontwikkeling	van	de	moeder-	en	dochterparochies	par.	7.2.
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de oudere sociale verbanden. Omdat de stichting van kerken doorgaans plaatsvond bij woon-

plaatsen van de regionale elite861, is het aannemelijk dat oudere begraafplaatsen voor deze 

families zich eveneens in de nabijheid bevonden. De opbouw van hun positie zal voor een deel 

te danken zijn geweest aan het feit dat hun voorouders behoorden tot één van de families die 

een rol speelden bij de ‘doorstart’ van de bewoning langs de riviermondingen. Het gebruik van 

deze grafvelden ving aan in de eerste helft van de 6e eeuw, tegen het levenseinde van de eerste 

generaties na de ‘doorstart’ van de bewoning rond 500. Ze groeiden mogelijk uit tot grotere, 

vaste locaties omdat ze gaandeweg claims op gronden en senioriteit van één of meer families 

uit de streek vertegenwoordigden. Van deze familie of families werd mogelijk maar een selectie 

van de verwanten op het grafveld bijgezet, bijvoorbeeld omdat ze behoorden tot de directe 

afstammingsgroep, bepaalde cultusgroep of tot de klasse der vrijgeborenen.

Het gemis aan graven van het overige deel van de bevolking kan dan verklaard worden door 

het gebruik van een afwijkend grafritueel en/of plaats van begraving. Grafveldjes met slechts 

enkele crematies en inhumaties zullen niet gauw zijn opgemerkt bij grondwerkzaamheden, 

zeker wanneer men geen gebruik maakte van een urn en de crematieresten in een doek had 

begraven. Ook singulaire inhumaties buiten nederzettingen zullen al gauw aan de aandacht 

zijn ontsnapt. Alternatieve mogelijkheden die niet traceerbaar zijn, bestaan uit het verstrooien 

van crematieresten, het laten vergaan van het lijk boven de grond of exhumatie. Vroeg-middel-

eeuwse bronnen over de kerstening zwijgen echter over dergelijke alternatieven, zodat onzeker 

blijft of hier rekening mee moet worden gehouden.862 Eenduidige aanwijzingen dat men ook 

voor Zuid-Holland rekening moet houden met andere locaties dan grafvelden waar de doden 

ter aarde werden besteld ontbreken vooralsnog. Kleine clusters begravingen op een erf zijn in 

de opgegraven nederzettingen niet aangetroffen. Singulaire begravingen kwamen echter wel 

voor in de Romeinse tijd, meestal langs greppels of sloten aan de rand van het erf of nederzet-

tingsgebied.863 Dergelijke geïsoleerde graven of kleine clusters zijn in het vroeg-middeleeuwse 

Hollandse kustgebied tot nu toe alleen vastgesteld in Noord-Holland (zie hierboven). 

Ondanks het gebrekkige bewijs, verwacht ik dat de weinige bewoners rondom de riviermon-

dingen in de laat-Romeinse tijd zowel gecremeerd als geïnhumeerd werden en verdeeld over 

kleine grafveldjes en singulaire begravingen. Mogelijk maakten enkelen nog gebruik van be-

staande oudere grafvelden uit de Romeinse periode. Met het groeien van zowel de bevolking als 

de sociaal-politieke machtsverhoudingen kwamen daar vanaf de vroege 6e eeuw enkele grotere 

grafvelden bij, waarin mogelijk maar een deel van de families werd bijgezet. 

Een nieuwe keuzemogelijkheid is de komst van christelijke begraafplaatsen vanaf circa 700. 

Voor elitegroepen bood dit de kans om zich te onderscheiden door een nieuwe begraafgemeen-

schap met een eigenkerk te stichten op het eigen familiegoed, soms in directe samenwerking 

met Frankische machthebbers zoals Karel Martel. De ingebruikname van de begraafplaats bij 

de 8e-eeuwse kapel van Rijnburg en de oude dorpskerk van Valkenburg staan hiervoor model. De 

begravingen begonnen hier juist in de periode waarin een einde kwam aan het gebruik van de 

meeste gemeenschappelijke grafvelden. 

Pas in de loop der tijd zouden de kerken dienen als graflocatie voor bewoners uit de hele 

parochie.864 Ook hier is de vraag: waar werden de mensen in de tussentijd begraven? Het gebruik 

van kleine grafveldjes en singulaire begravingen kan nog enige tijd zijn doorgegaan, zowel 

861	 	Theuws	1988,	100	en	107;	Den	Hartog	2002,	71-74.
862	 	Zie	bijvoorbeeld	de	lijst	van	bijgelovige	en	heidense	gebruiken,	de	Indiculus superstitionem	(aangehaald	in	Mostert	1999,	26-27).
863	 	Hessing	1993,	21.
864	 	Vgl.	Zadora-Rio	2003.
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door heidenen als christenen. Wellicht werden de lokale heiligen St.-Jeroen (Noordwijk) en St.-

Adalbert (Egmond), vóór hun translatio, op dergelijke grafveldjes bijgezet. De steeds groter wor-

dende groep christenen in dienst van domaniale centra kon ook terecht bij kapellen, zoals de 

ontwikkeling in het centrum van Rijnsburg laat zien. Bij deze waarschijnlijk in het derde kwart 

van de 8e eeuw gestichtte memoriekapel zijn begravingen uit dezelfde periode vastgesteld, dus 

nog voordat sprake was van een aparte parochie (zie par. 4.2). Dit is niet ongewoon, zoals blijkt 

uit het weinige archeologische onderzoek dat ter plaatse van kerkhoven is uitgevoerd. Opgra-

vingen op het terrein van een voormalige kapel in het Noord-Hollandse Uitgeest-Dorregeest ge-

ven aan, dat zelfs een lange traditie van incidentele begravingen uit de Romeinse tijd en Vroege 

Middeleeuwen aan de basis kan hebben gestaan van de locatiekeuze voor kapellen en kerken.865 

Volgens Theuws wijst dit soort gevallen op de relatieve zelfstandigheid die de verschillende ker-

ken en kapellen aanvankelijk hadden, zeker omdat ze veelal op een domein werden gesticht en 

niet in het verband van een parochie.866 Het zou mij niet verbazen wanneer de locatie van veel 

van de jongere generaties Hollandse parochiekerken op het ‘oude land’ in een eerder stadium 

als christelijke begraafplaats dienst deed. Het verklaart namelijk voor een deel de archeologi-

sche onzichtbaarheid van graflocaties uit de Karolingische periode: deze zullen onder andere te 

vinden zijn onder de dorpskerkhoven. Alleen gericht toekomstig onderzoek door 14C-dateringen 

van skeletmateriaal kan dit vermoeden bevestigen. Veel van de oudste begravingen zullen 

echter zijn geruimd of vergraven. Ook voor het vinden van geïsoleerde begravingen of kleine 

grafveldjes is er weinig hoop. De kans is klein dat deze bij proefsleuvenonderzoek ontdekt wor-

den, laat staan bij boringen. Oplettendheid bij graafwerkzaamheden in vrijgegeven terreinen 

blijft dus geboden.

 

865	 	De	Koning	2000,	6	en	59;	Bazelmans/Dijkstra/De	Koning	2004,	27.	De	locatie	van	de	kapel,	die	er	lijkt	te	hebben	gestaan	tussen	de	11e	en	de	

14e	eeuw,	stond	bekend	als	‘Oud	Kerkhof’.
866	 	Vgl.	de	ontwikkeling	in	de	Kempen	(Theuws	1989,	104-105).




