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7 HIËRARCHIE & HANDEL
Het nederzettingssysteem

“…Als mijn vriend Alberik je tegemoet komt op de rivier,

zeg dan haastig: ‘Gegroet bisschop, rijk aan runderen.’

Want prior Hadda verschaft je voor niet meer dan een nacht

in Utrecht honing, pap en boter,

aangezien Frisia olie noch wijn voortbrengt…” 867

7.1 Inleiding

In dit fragment uit een gedicht van Alcuin, geschreven aan het einde van de 8e eeuw, komen 

we de runderrijke Utrechtse bisschop tegen – één van de spinnen in het web van grootgrond-

bezit – en blijkt dat Alcuin de Friese maaltijd maar karig vond afsteken tegen de geneugten uit 

zuidelijker streken. Het verwijst naar de beide thema’s die dit hoofdstuk aan de orde komen, 

namelijk de nederzettingshiërarchie en de organisatie van de uitwisseling. Zijn er op basis van 

historische en archeologische gegevens plaatsen in het onderzoeksgebied aan te wijzen die een 

bovenlokale functie vervulden voor de bevolking? Welke functies waren dat en hoe verhielden 

deze zogenoemde ‘centrale plaatsen’ rondom de mondingen van Rijn en Maas zich tot elkaar? 

Daarvoor dienen we eerst in te gaan op de betekenis van centrale plaatsen voor de archeologie.

‘Centrale plaats-theorie’ en archeologie

De theorie over centrale plaatsen gaat terug op een studie van de Duitse geograaf Christal-

ler uit 1933. Alhoewel gericht op de ruimtelijke analyse van de verdeling van economische 

functies over steden, heeft de theorie in aangepaste vorm zijn weg gevonden naar historisch-

geografisch en archeologisch onderzoek. De definitie van een centrale plaats wordt daarin 

omschreven als een plaats die één of meer functies vervult voor de omliggende regio. Hoe meer 

functies er bovenop die van zelfvoorzienendheid vervult worden, hoe centraler de plaats is. 

Door verschillen in centraliteit maken centrale plaatsen deel uit van een groter hiërarchisch 

systeem.868 De archeoloog Gringmuth-Dallmer stelt dat vijf belangrijke functies de mate van 

centraliteit bepalen: autoriteit, bescherming, handel, ambachten/grondstoffen en religie.869 

Dit laat zich vertalen naar verschillende soorten plaatsen die in dit hoofdstuk worden 

behandeld, maar die archeologisch niet altijd gemakkelijk te identificeren zijn. Domeincentra 

of herenhoeves vervulden zowel een centrale functie op het gebied van autoriteit, handel als 

grondstoffen, aangezien het bestuurscentra waren van de elite waar goederen werden opgesla-

gen en herverdeeld. Ze zijn echter met grote moeite archeologisch te traceren, zoals we eerder 

867	 	Alcuin,	Carmina	IV,	regel	6-10.
868	 	Schenk	2010;	Drauschke	2010.
869	 	Gringmuth-Dallmer	1999.
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gezien hebben in hoofdstuk 4. Het aantal verschillende ambachten dat werd uitgevoerd in een 

nederzetting en de grote kwaliteit van sommige ambachtelijke producten is wel genoemd als 

één van de criteria voor de identificatie ervan. Ook handelsplaatsen laten zich zonder histori-

sche gegevens nauwelijks vinden. Op religieus gebied zijn het niet alleen de kerken die een cen-

trale rol speelden voor een deel van de omwonenden. De oudere grafvelden doen net zo goed 

mee als centrale plaats, zeker wanneer ze gebruikt werden door een grotere groep mensen. 

De Noorse archeoloog Skre is sceptisch over de mogelijkheden om alleen op basis van 

archeologische vondsten een centrale functie af te leiden. Rijke vondsten wijzen wellicht op 

de status van de bewoners, maar bewijzen geen verzorgende functie voor de omgeving als do-

meincentrum. Hij gaat er juist vanuit dat de meeste aristocratische woonplaatsen in de Vroege 

Middeleeuwen geen variabel aantal functies had. Een domeincentrum vervulde eigenlijk alleen 

een rol voor de horige die er zijn afdrachten kwam brengen en herendiensten verrichtte. Het 

identificeren van centrale plaatsen lager op de hiërarchische ladder op archeologische of topo-

nymische gronden zal bijna niet mogelijk zijn, omdat niet bekend is wat de centraliteit voor hun 

omgeving was en wanneer en hoe lang ze functioneerden. Centrale plaatsen van een hogere 

orde komen wat duidelijker naar voren, omdat ze meer genoemd worden in geschreven mid-

deleeuwse bronnen. In combinatie met archeologische en naamkundige data kan dan gekeken 

worden welke historische diepgang zo’n centrale plaats heeft.870 

Een ander punt dat Skre maakt, is dat mensen met een verschillende sociale positie gericht 

kunnen zijn op verschillende soorten centrale plaatsen. Een horige boer zal het domeincentrum 

of de lokale markt als belangrijke plaatsen beleven, terwijl een aristocraat eerder denkt aan een 

bezoek aan de regionale dingplaats of de ontvangstzaal van de koning.871

Voor een studie naar (potentiële) centrale plaatsen rondom de mondingen van Rijn en Maas 

richt ik me op vijf onderwerpen. In de eerste plaats is dit de ligging van de oudste kerken. Deze 

werden doorgaans gesticht op bezit van de elite en vertellen ons meer over de machtsverhou-

dingen in de 8e-9e eeuw. Is hierin een bepaalde ontwikkeling te bespeuren en hoe sluit de ligging 

aan op heidense religieuze plaatsen uit de voorafgaande Merovingische periode? In de tweede 

plaats komt de exploitatie van het grootgrondbezit aan de orde. Welke aanwijzingen zijn er 

voor de aanwezigheid van domaniale centra (hoven) en welke invloed hadden ze op het neder-

zettingssysteem? In de derde en vierde plaats komen de dingplaatsen en versterkingen van de 

graafschappen aan de beide riviermondingen aan bod. In hoeverre hebben deze locaties vroeg-

middeleeuwse wortels? In de vijfde en laatste plaats besteed ik aandacht aan de organisatie 

van de handel en uitwisseling. Wat was de schaal hiervan en hoe was de toegang tot producten 

georganiseerd? Zo missen we bijvoorbeeld voor de Rijnmonding de vermelding van een officiële 

tolplaats in de Karolingische periode. Hiervoor zijn echter wel enkele suggesties te geven. 

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt gekeken welk patroon te zien is in de verspreiding 

van de functies binnen en tussen nederzettingen en of we te maken kunnen hebben met een 

zogenaamd ‘centrale-plaats-complex’ naar Scandinavisch model.

7.2 De verspreiding van de oudste kerken (fig. 6.35)

De missionarisen die in de late 7e en 8e eeuw de kerstening van het kustgebied ter hand na-

men, waren afhankelijk van de bereidwilligheid van de koning of lokale machthebbers om als 

870	 	Skre	2010,	221-223.
871	 	Skre	2010,	223.
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beschermheren te dienen. Van de Friese koningen of ‘hertogen’ had men wat dit betrof weinig 

te verwachten, van de Frankische Pippiniden echter des te meer. Deze steunden actief de chris-

tianisering van nieuw veroverde gebieden en het zal binnen de nieuwe politieke machtsver-

houdingen ook voor lokale Friese machthebbers aanleiding zijn geweest het nieuwe geloof te 

omarmen. Een eerste vereiste was het beschikbaar stellen van een stuk grond voor de bouw van 

de kerk. Wanneer deze kerk vervolgens door de stichter geschonken werd aan een religieuze in-

stelling was het voor de familie en nabestaanden vaak niet vanzelfsprekend dat zij weinig meer 

over ‘hun’ kerk te zeggen hadden. Het bezit van een kerk betekende immers inkomsten uit het 

bijbehorende landbezit en tienden. Ook was de grote afstand tussen de zetel van de religieuze 

instelling en haar bezit aanleiding voor lokale machthebbers om kerkbezit wederrechtelijk toe 

te eigenen, zeker wanneer zij het bezit zelf al beheerden voor de eigenaar. Dankzij deze usurpa-

ties zijn wij ingelicht over de beginperiode van de kerkstichtingen in het Zuid-Hollandse kustge-

bied. De St.-Maartenskerk van het bisdom Utrecht en het klooster van Echternach waren hierbij 

de belangrijkste slachtoffers en de Hollandse graven de boosdoeners. Het Utrechtse bezit van 

de kerken van Valkenburg en Hontsele staat vermeld in de oudste goederenlijst. Deze is rond 

900 opgesteld om een overzicht te hebben van bezit dat door de aanwezigheid van de Noorman-

nen een groot deel van de 9e eeuw onbestuurbaar was. De aanwezigheid van het kerkbezit van 

Echternach wordt duidelijk uit 11e-eeuwse stukken, waarin moederkerken en hieronder resorte-

rende kapellen worden opgesomd. Een oorkonde uit 1063 vermeldt dat de kerken ooit door Ka-

rel Martel en andere ‘rechtgelovige vaderen’ aan Willibrord zijn geschonken en vervolgens door 

hem aan de abdij van Echternach, maar in de periode 993-1061 door de Hollandse graven Dirk III, 

IV en Floris I wederrechtelijk in bezit zijn genomen. Vermoedelijk konden ze dit bewerkstelligen 

door hun positie als voogd over de Echternachse bezittingen. Om aan deze situatie een eind te 

maken kregen de Utrechtse bisschop en Echternach ieder de helft van het bezit. Veel zou dit 

niet uitmaken: pas in 1156 ontstond een definitieve regeling tussen Echternach en de Hollandse 

graaf, waarbij het klooster afstand deed van haar rechten in ruil voor bezit in het Zeeuwse 

Schouwen. Met de bisschop is het nooit meer tot een regeling gekomen.872 Het Zuid-Hollandse 

aandeel van Echternach betreft de moederkerken te Vlaardingen, Kerkwerve (Oegstgeest), 

Noordwijk en Voorhout. 

Hieronder worden de historische en archeologische gegevens van Utrechtse en Echternach-

se moederkerken kort besproken. 

Hontsele (Naaldwijk)

Volgens de goederenlijst was de kerk van Hontsele met alles wat daarbij hoorde ooit aan de 

St.-Maartenskerk geschonken. Een meer precieze lokalisering van Holtsele dan ‘in het Maas-

mondgebied’ is problematisch, maar een acceptabele oplossing geeft Blok, die ervan uitgaat 

dat de naam waarschijnlijk een verschrijving is van Hontsele, nog terug te vinden in laat-

middeleeuwse naamsvermeldingen en in het nog bestaande Honselersdijk, gelegen binnen de 

parochie van Naaldwijk. Omdat verdere aanwijzingen voor het bestaan in Honselaarsdijk van 

een vroege kerkstichting of bewoning ontbreken, stelt Blok verder voor dat Hontsele de oude 

naam was van Naaldwijk, dat onder die naam voor het eerst wordt vermeld in 1156.873 Archeolo-

gische gegevens over de oudste kerkfase van Naaldwijk ontbreken. Wel is uit de grachtvulling 

rondom de kerk van Naaldwijk kogelpot-aardewerk afkomstig, dat ruim gedateerd is tussen de 

872	 	OHZ	I	nr.	84;	Blok	1974;	Van	Berkum	1993,	33-35;	Bijsterveld/Noomen/Thissen	1999,	221-223.
873	 	Blok	1959a,	28;	1963,	259;	Künzel/Blok/Verhoeff	1988,	258.
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10e en de 12e eeuw. Van een ligging binnen een 10e-eeuwse kleine ringwalburg is geen sprake.874 

Het St.-Adrianus-patronaat is een relatief jong patrocinium.875 Dit zou kunnen wijzen op een 

wisseling van kerkpatroon – iets dat weinig voorkwam – of op de stichting van een nieuwe kerk. 

Reeds eerder is de hypothese geopperd dat de oude kerk van Hontsele elders op de Naaldwijkse 

Geest stond en verloren is gegaan bij de 12e-eeuwse overstromingen.876 Wellicht stond de kerk 

aanvankelijk tussen de resten van een Romeinse vicus of fort van een vlootstation waarvan 

de ligging vermoed wordt aan de oude Maasoever.877 Na de stormvloed van 1134 zal gekozen 

zijn voor de verplaatsing van de kerk naar een locatie hoger op de geest. Een dochterkerk van 

Naaldwijk is Wateringen.878 

Valkenburg 

Net als in Hontsele behoorde ook de kerk van Valkenburg met al het bijbehorende bezit aan de 

Utrechtse bisschop. De kerk lag binnen het voormalige Romeinse castellum en is door Van Gif-

fen volledig opgegraven. Zoals al duidelijk is gemaakt op pag. 256 en verder zou de aanleg van een 

christelijke begraafplaats al rond 695 kunnen zijn begonnen, kort na de verovering van Fresia 

citerior. Wellicht stond er toen ook al een houten kerkje, vlak ten noorden van de latere stenen 

kerkfasen. Niet uit te sluiten is dat deze kerk werd verwoest in de periode 714-719 door Radbod, 

om kort daarna in steen te worden herbouwd onder het bewind van Karel Martel, in de periode 

719-741. In deze periode zal de kerk geschonken zijn aan de Utrechtse St.-Maartenskerk. 

De kerk was waarschijnlijk gewijd aan Maria. Tot de parochie van Valkenburg behoorde 

aanvankelijk ook het gebied van Katwijk. De functie van parochiekerk lag tussen 1388 en 1424 in 

Katwijk aan den Rijn. De Valkenburgse kerk had in deze periode de status van kapel. Pas vanaf 

1424 waren beide plaatsen zelfstandige parochies.879 De regelmatig terugkerende mening dat 

Valkenburg aanvankelijk resorteerde onder de parochie Oegstgeest (Kerkwerve) is niet geba-

seerd op een historische bron. Hierbij beschouwt men Kerkwerve als dé oudste kerk van Hol-

land, waar alle andere kerken aanvankelijk onder resorteerden. Dit beeld is echter achterhaald.

Vlaardingen

De Vlaardingse Willibrorduskerk is dezelfde als de ecclesia in pago Marsum, ubi Mosa intrat 

in mare, die door Willibrord reeds in 726/727 aan Echternach is geschonken en waaraan wordt 

gememoreerd in zijn Vita. Deze kerk was hem samen met een schapenweide geschonken door 

de geestelijke Heribald, wellicht een bekeerde grootgrondbezitter en priester van het bedehuis. 

Van de oudste kerkbouw zijn bij opgravingen in de kerk vooralsnog geen resten ontdekt.880 Wel 

is laat-Merovingisch en Karolingische bewoning in de omgeving van de kerk aangetoond [123]. 

De kerk zou na usurpatie aan het einde van de 10e eeuw door graaf Dirk II of Arnulf aan het 

klooster van Egmond geschonken zijn.881 Vlaardingen, waar ook een burcht gelegen was, was 

874	 	Dijkstra/De	Ridder	2009,	211.
875	 	Muller	1915,	263.
876	 	Hoek	1973,	83	;	Bult	1998,	18-19.
877	 	Van	der	Feijst/De	Bruin/Blom	2008,	207-209.	
878	 	Hoek	1979b,	44.
879	 	Muller	1915,	293.
880	 	OHZ	I	nr.	2;	Van	Berkum	1993,	36-38.
881	 	De	schenking	van	de	kerken	van	Vlaardingen,	Noordwijk	en	Voorhout	wordt	genoemd	in	de	Egmondse	evangelieaantekeningen,	die	

vermoedelijk	pas	aan	het	einde	van	de	11e	eeuw	zijn	opgesteld,	maar	waarin	oudere	gegevens	zijn	verwerkt	(Hof	1973,	7).	Mogelijk	is	een	

deel	van	de	gegevens	hierin	gecorrumpeerd,	zoals	het	geval	moet	zijn	met	de	aan	graaf	Arnulf	toegeschreven	schenking	van	de	kerken	van	

Vlaardingen	èn	de	dochterkerken	Kethel	en	Overschie	(zie	hiervoor	Blok	1974,	179-180).
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rond deze tijd een belangrijk steunpunt van de West-Friese graven (zie par. 7.5). Dochterkerken 

zijn Schie, Harg (het latere Kethel), Berkel en Schiedam.882 

Kerkwerve (= Oegstgeest)

De lokale overlevering dat de kerk door Willibrord zelf gesticht zou zijn, wordt op geen enkele 

manier gestaafd door eigentijdse bronnen. Archeologische gegevens die een 8e-eeuwse ouder-

dom van de Willibrorduskerk te Kiericwerve ondersteunen, zijn vooralsnog niet gevonden 

onder de kerk zelf. Een kleinschalige opgraving binnen de kerk tijdens restauratiewerkzaamhe-

den in de jaren vijftig leverde de onderkant op van een tufstenen muurfragment, waarvan men 

meende – cirkelredenerend vanuit de historische gegevens – dat het ‘zeer wel Karolingisch’ kon 

zijn.883 Tegenwoordig houdt men voor de bouw van tufstenen dorpskerken in deze streken een 

11e- of 12e-eeuwse datering aan. De eerste kerkfasen zullen in hout zijn uitgevoerd.884 

Aardewerkvondsten uit de sloot ten oosten van het opgehoogde kerkterrein dateren tussen 

de (laat-) Merovingische periode en de 13e eeuw [23]. Dit sluit niet uit dat het kerkgebouw in de 

eerste helft van de 8e eeuw is opgericht bij reeds bestaande bewoning.885 

Onder Kerkwerve resorterende kapellen stonden in Rijnsburg, Warmond, Leimuiden, Rijnsa-

terwoude en Esselijkerwoude (het latere Jacobswoude).

Noordwijk

De kerk van Noordwijk werd in het begin van de 11e eeuw als moederkerk aangemerkt in de 

Echternachse visitatielijsten. Ze is verbonden met de verering van St.-Jeroen. Deze martelaar 

zou volgens de traditie rond het midden van de 9e eeuw de eerste pastoor van Noordwijk zijn 

geweest en door de Noormannen zijn vermoord. Volgens een in de late 11e eeuw geschreven 

Vita et translatio Sancti Ieronis werd zijn gebeente rond 985 teruggevonden en op instigatie van 

de Hollandse graaf Dirk II overgebracht naar zijn familieklooster te Egmond. Rond dezelfde tijd 

zou hij ook de Noordwijkse kerk aan de abdij hebben geschonken.886 Hoe beide gebeurtenissen 

met elkaar in verband staan is onduidelijk. Was de translatio voor de graaf een manier om zich 

Echternachs kerkbezit toe te eigenen en door te sluizen naar zijn abdij? Onbekend is eveneens 

hoe en wanneer de kerk gesticht is en in handen van Echternach kwam; de oudste versie van de 

vita zegt hier niets over. Is hier misschien door de Frankische koning in de loop van de 8e of 9e 

eeuw een kerkje gesticht, dat vervolgens in handen kwam van Echternach en wederrechtelijk 

werd toegeëigend nadat graaf Gerulf in 889 een deel van het koningsgoed te Noordwijk in bezit 

kreeg? Of was de schenking in voornoemd jaar voor de graaf zelf aanleiding hier een kerk te 

stichten die hij opdroeg aan Echternach? Het verhaal over de stichting van een kerk bovenop de 

vindplaats van St.-Jeroens graf is pas veel later bedacht, toen men begin 14e eeuw bij de bouw 

van een nieuwe kerk onder de plaats van het toekomstige altaar de ontbrekende schedel van de 

heilige meende te hebben gevonden.887

Onder de kerk zijn bij restauratiewerkzaamheden enkele O-W gerichte graven onder de 

fundering van de tufstenen kerk waargenomen, die naar de mening van Halbertsma mogelijk 

882	 	Muller	1915,	250.
883	 	Raue/Temminck	Groll	1956,	58.
884	 	Van	Berkum	1993,	39-40;	Den	Hartog	2002.
885	 	Van	Berkum	1993,	38-40.
886	 	Vita et translatio Sancti Ieronis;	Blok	1903;	Rentenaar	1977,	370-372;	Van	Berkum	1993,	59-60.
887	 	Vgl.	Margry/Caspers	1997,	573.
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behoorden tot een oudere, 9e-eeuwse kerkfase [39]. Omdat een 12e-eeuwse datering van de tuf-

steenbouw waarschijnlijker is, kunnen de graven ook uit de 10e of 11e eeuw dateren.888 

Een dochterkerk van Noordwijk is Noordwijkerhout, vermoedelijk ontstaan in het begin van 

de 14e eeuw.

Voorhout

Ook de kerk van Voorhout wordt in de kerkenlijstjes van Echternach aangemerkt als mater. 

Archeologische gegevens uit het dorpscentrum die meer duidelijk kunnen geven over de ouder-

dom van de kerk zijn niet voorhanden. Op basis van het St.-Bartholomeus-patrocinium wordt 

door Den Hartog een datering in het begin van de 11e eeuw voorgesteld.889 Dit rijmt echter niet 

met het gegeven dat de kerk voor het eerst wordt genoemd in de hierboven bij Noordwijk aan-

gehaalde schenking door Dirk II aan Egmond. Nu dateert de populariteit van St.-Bartholomeus 

van na 983, toen zijn relieken door Otto III naar Rome werden overgebracht.890 Dit betekent dat 

een schenking van de kerk van Voorhout aan Egmond onder de regering van Dirk II in principe 

mogelijk is. Het zou mij niet verbazen als de aanleiding van de kerkbouw en/of de schenking 

aan Egmond gezocht dient te worden in de schenking door Otto III van rijksgoederen aan de 

graaf in 985, als dank voor de erkenning van zijn kandidatuur voor het keizerschap.891

Later afgesplitst van de parochie van Voorhout is die van Sassenheim, waaruit vervolgens in 

1461 de parochie van Lisse is gevormd.892

De hierboven genoemde kerkstichtingen zijn niet per definitie de enige geweest. Van eventuele 

andere eigenkerken uit de beginperiode is maar weinig bekend. Uit latere bronnen komt wel 

een aantal jongere moederkerken naar voren, die iets kunnen zeggen over de importantie van 

de desbetreffende plaatsen. 

Maasmuiden (Monster)

De huidige plaatsnaam Monster is waarschijnlijk afgeleid van de kleine religieuze gemeen-

schap, een monasterium of munster, die hier aan het einde van de 10e eeuw was gesticht ter ere 

van St.-Machutus. Het initiatief daartoe was vermoedelijk genomen door graaf Ansfried, kort na 

de schenking van koningsgoed te Maasmuiden in 985 en vóór zijn verkiezing tot bisschop van 

Utrecht in 995. Hierdoor veranderde de naam van Masamuthon naar Monster. Onduidelijk blijft 

of het monasterium verbonden werd aan een al bestaande oudere kerk of dat het een geheel 

nieuwe stichting was door Ansfried. In theorie kan er aanvankelijk een van Honsel afhankelijke 

888	 	Halbertsma	1971.	Op	basis	van	de	Vita	van	St.-Jeroen	werd	de	oorspronkelijke	locatie	van	de	Noordwijkse	parochiekerk	door	Van	Alkemade	

(1654-1737)	meer	westelijk	in	het	dorp	gezocht,	op	de	plaats	van	de	in	1573	verwoestte	kapel	Rynesteyn.	Naar	zijn	mening	was	deze	eerste	

kapel	gewijd	aan	St.-Maarten,	omdat	de	nabijgelegen	brug	de	St.-Maartensbrug	werd	genoemd.	Op	oude	kaarten	is	echter	sprake	van	de	St.-

Jacobsbrug	(Kloos	1928,	14	en	68-69).	Bovendien	blijkt	de	‘kapel	van	Rynesteyn’	te	slaan	op	een	vicarie	in	de	de	dorpskerk	(Salman/Salman/

Hekkens	2011,	417).
889	 	Den	Hartog	2002,	77.
890	 	Den	Hartog	2002,	77.	
891	 	OHZ	I,	nr.	55.	De	Hollandse	gravenfamilie	was	actief	betrokken	bij	de	opvolgingsperikelen	aan	het	Ottoonse	hof	na	de	dood	van	Otto	II	in	982	

te	Rome.	Ten	tijde	van	deze	gebeurtenis	maakte	de	toekomstige	graaf	Arnulf	deel	uit	van	zijn	gevolg	(zie	Cordfunke	1987,	38).
892	 	Blok	1974;	Muller	1915,	296.
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kapel hebben gestaan.893 Dochterkerken van Monster zijn ’s Gravenzande, Eikenduinen, die 

Hage, de Hofkapel en Scheveningen.894 

Maasland 

De aan Maria Magdalena gewijde kerk van Maasland was de moederkerk van diverse parochies 

in het achterliggende klei- en veengebied. Ze is vermoedelijk pas gesticht ná 985, toen de 

kern van het koningsgoed Masaland aan graaf Dirk II werd geschonken en de systematische 

ontginning van het gebied ter hand werd genomen. Utrechts bezit in dit gebied dat al eerder 

was geschonken, zoals de in de goederenlijst genoemde (novale) tienden van het koningsgoed 

Maasland en geheel Suinouerit stond hierdoor bloot aan usurpatie door de Westfriese graaf. 

Suinouerit is waarschijnlijk een verbastering van Swindrecht en te zoeken in de Dijkpolder ten 

westen van Maasland.895 Ik beschouw ‘Swijndrecht’ als de oorspronkelijke naam van de neder-

zetting op dit stuk Maasoever, die overvleugeld is door de jongere plaatsnaam Maasland.896 

Henderikx maakte al eerder aannemelijk dat de naam aanvankelijk gold voor een groter gebied 

met koningsgoed langs de Maas, maar onder grafelijke invloed betrekking kreeg op de oude 

kern ervan.897 De opkomst van de plaats Zwijndrecht (en de Zwijndrechtswaard) tegenover 

Dordrecht rond 1000 kan een bijkomende reden zijn geweest de naam Swindrecht bij Maasland 

niet meer te gebruiken.898 De aanwezigheid van een St.-Maartenskapel in het latere Maassluis899 

wijst blijkbaar nog op enige Utrechtse invloed in het gebied. 

De kerk van Maasland stond aan de basis van de jongere parochies De Lier, Schipluiden en ’t 

Woudt.900 Volgens Hoek hoorden hier ook Delft en Pijnacker bij, omdat de collatierechten en de 

tienden later in handen zijn van de Hollandse graaf. Als natuurlijke begrenzing van een enorm 

veengebied zouden deze parochies de oorspronkelijke omvang van het koningsgoed Maasland 

aangeven.901 Het is echter onwaarschijnlijk dat deze achtergrens in de 8e-9e eeuw al vastlag. Ar-

cheologische aanwijzingen voor Karolingische ontginningsactiviteiten zo ver in het achterland 

ontbreken.902 Verder wees Henderikx al op het feit dat in Delft, Pijnacker en ‘t Woud botting 

893	 	Blok	1963,	259-260;	Henderikx	1986,	521	of	1987,	87-88;	Van	Vliet	2002,	199-201.	Of	Maasmuiden	te	rekenen	is	tot	Neder-Maasland	of	het	West-

friese	graafschap	laat	ik	in	het	midden	(vgl.	Henderikx	2001	(1997),	noot	53).	Ansfried	ontving	in	985	niet	nader	gespecificeerde	bezittingen	

in	beide	gebieden	(OHZ	I,	nr.	54).	Hoek	zoekt	de	ligging	van	Masamuthon	op	de	zuidoever	van	de	Maasmonding,	ter	plaatse	van	de	latere	

parochies	Geervliet	en	Spijkenisse	(Hoek	1973,	81;	1975,	9;	1979a,	130).	Zijn	argumenten	overtuigen	echter	niet.	Dat	als	noordelijke	grens	van	

Zeeland	in	13e-eeuwse	keuren	afwisselend	Bornesse	en	Masemunde	werden	genoemd	betekent	niet	dat	sprake	is	van	twee	namen	voor	

hetzelfde	gebied	of	nederzetting.	Logischer	is	dat	men	hiermee	twee	natuurlijke	watergrenzen	bedoelde	die	in	elkaars	verlengde	lagen:	de	

Bernisse	en	de	Maasmond.	Ook	de	gedachte	dat	de	opsommingswijze	in	een	schenking	aan	het	klooster	Lorsch	in	772	of	776	(OHZ	I,	nr.	6)	

wijst	op	een	zuidelijke	ligging,	deel	ik	niet.	De	aanduiding	inter Renum et Masa	voor	de	ligging	van	Elisholz was	nodig	om	verwarring	over	

de	ligging	te	voorkomen.	Bij	Masamuda	was	dit	niet	nodig,	omdat	uit	de	naam	voor	een	tijdgenoot	al	bleek	waar	het	lag:	aan	de	Maasmond.	

Op	basis	van	de	door	Blok	en	Henderikx	genoemde	argumenten	is	een	situering	op	de	noordelijke	oever	het	meest	waarschijnlijk.
894	 	Muller	1915,	265.
895	 	In	de	Dijkpolder	wordt	in	de	late	15e	eeuw	een	wetering	genoemd,	de	Swindrecht	(mondelinge	mededeling	van	C.	Hoek	in	Van	der	Schoor	

1992,	186,	noot	33).
896	 	Suinouerit	wordt	ook	wel	in	verband	gebracht	met	de	Zwijndrechtsewaard	(vgl.	Henderikx	2001	(1997),	58	en	Huisman	1990),	maar	dit	ligt	

wel	heel	excentrisch	ten	opzichte	van	de	overige	in	de	goederenlijst	genoemde	bezittingen.	
897	 	Henderikx	2001	(1997),	57-58.
898	 	OHZ	I,	nr.	76:	Swindrehtwert (anno	1028).
899	 	Muller	1915,	262.
900	 	Muller	1915,	262.
901	 	Hoek	1979b,	44-45.
902	 	De	vermelding	van	de	vondst	van	Karolingisch	aardewerk	in	Delft	is	onjuist	(zie	bijlage	1).	Het	St.-Maartensrecht	bij	Delft	en	Schipluiden	kan	

volgens	Henderikx	net	zo	goed	teruggaan	op	een	regeling	tussen	de	graaf	en	de	bisschop	na	de	slag	bij	Vlaardingen	in	1018	(Henderikx	1986,	
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geheven werd, een grafelijke belasting die niet voorkwam in het Maas-Merwedegebied.903 Deze 

plaatsen kunnen dus niet tot het koningsgoed Maasland gerekend worden. 

Rotta

De moederkerk Rotta was, gezien de archeologische en historisch-geografische gegevens, van 

oorsprong waarschijnlijk gelegen op de Maasoever bij de monding van de veenstroom met 

dezelfde naam, maar na de 12e-eeuwse overstromingen verplaatst naar het meer landinwaarts 

gelegen Hillegersberg. Dochterparochies zijn Bleiswijk, Zevenhuizen, Kralingen en de latere 

stad Rotterdam.904 De systematische ontginning van dit gebied startte waarschijnlijk pas vanaf 

de tweede helft van de 10e eeuw, nadat het goed in handen was gekomen van de Hollandse 

graaf. Wellicht is in dezelfde periode de moederkerk aan de Rotte ontstaan. Korte tijd later, wel-

licht bij een regeling na de slag bij Vlaardingen in 1018 is het bezit van de kerk afgestaan aan de 

Utrechtse bisschop Adalbold.905 

Voorne (Ouddorp)

De moederkerk van (West)voorne, gelegen te Ouddorp, was gewijd aan St.-Maarten.906 Het was 

tevens de hoofdzetel van het decanaat Somerlant, een naam die gerelateerd is aan de hier gele-

gen villa Sunnimeri.907 Deze villa was onderdeel van het Frankische koningsgoed en werd in 985 

geschonken aan graaf Dirk II.908 Later kwam deze in handen van de heren Van Voorne. Over de 

vroegste bouwgeschiedenis is vrijwel niets bekend. De tufstenen kerkfase is waarschijnlijk te 

plaatsen in de 12e eeuw.909 Of het veronderstelde, weggespoelde castellum bij Goeree-De Oude 

Wereld [138] nog van betekenis was als de – eventueel oorspronkelijke – locatie van een kerk 

van het oude Voorne blijft onopgehelderd. Archeologische vondsten in en rond Ouddorp date-

ren vanaf de 10e eeuw910, afgezien van enkele losse vondsten van Merovingische munten [139].

Overige oude kerken?

De gebieden die vielen onder voornoemde moederkerken vullen slechts een deel op van het 

onderzoeksgebied. Van de overige parochies is de eventuele relatie tot een moederkerk onbe-

kend. Dat enkele van deze resterende groep gewijd zijn aan St.-Maarten (Voorburg, Hillegom), 

Willibrord (Wassenaar, een kapel te Zwammerdam) of Bonifatius (Alphen aan den Rijn, Rijswijk) 

zegt weinig over hun ouderdom.911 Deze heiligen genoten, naast een hoogtepunt in de 10e eeuw, 

tot in de 12e-13e eeuw een zekere populariteit, zeker in het Utrechtse bisdom.912 

De patrocinia kunnen mede gekozen zijn op basis van grondbezit van de Utrechtse kerk 

of de later daarvan afgesplitste kapittels in deze plaatsen. In Voorburg bezat de bisschop drie 

mansi en in Alphen aan den Rijn waren ‘twee delen van de villa’ in bezit. Wanneer we uitgaan 

van de hypothese dat Vennapan de oude naam voor Hillegom was, zoals geponeerd door Hende-

494	of	1987,	56-57,	noot	54).	
903	 	Henderikx	1986,	494-495	of	1987,	56	(noot	54);	2001	(1997),	51-53.
904	 	Muller	1915,	255-256,	262;	Hoek	1973,	83;	Van	der	Schoor	1992,	35-37.
905	 	Henderikx	2001	(1997),	55-56	en	58-59.	
906	 	Kok	1958,	35-36.
907	 	Hoek	1979a,	124-129.
908	 	OHZ	I	nr.	55.
909	 	Den	Hartog	2002,	226-227.
910	 	Mondelinge	mededeling	prof.	dr.	H.A.	Heidinga	(AAC).
911	 	Zie	voor	deze	patrocinia	Muller	1915.
912	 	Kok	1958,	3-25.
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rikx, dan had op basis van de goederenlijst het bisdom daar ooit alle grond in bezit.913 Misschien 

is de oorspronkelijke naam van Wassenaar terug te vinden in de goederenlijst van St.-Maarten 

als Corsan of Karskem. Beide namen verwijzen naar het veenwatertje de Karske dat ooit langs 

het huidige centrum afwaterde naar de Oude Rijn.914 De naam Wassenaar is relatief jong; zij ver-

wijst mogelijk naar een ‘scherpe/steile heuvel’, oftewel naar de vlak buiten het dorpscentrum 

gelegen burchtheuvel van het gelijknamige adellijke geslacht. De middeleeuwse vondsten uit 

deze in 1928-29 afgegraven heuvel gaan niet verder terug dan de 12e eeuw.915 

Van de hierboven genoemde kerken kunnen de kerken van Alphen aan den Rijn en Was-

senaar het oudst zijn, omdat ze zijn gesticht op plaatsen waar vondstmateriaal wijst op bewo-

ningsactiviteit vanaf de Vroege Middeleeuwen [4 en 68]. Omdat beide kerken niet genoemd 

worden in de Utrechtse goederenlijst verwacht ik dat deze kerken niet ouder zijn dan circa 950, 

het moment dat Utrecht de kerkelijk-bestuurlijke organisatie van het Hollandse kustgebied 

serieus ter hand nam.916 Overigens staat de dorpskerk van Alphen deels op de locatie van het 

stenen badhuis dat vlak ten zuiden van het Romeinse castellum gesitueerd was.917 Dit wijst op 

het nog lang herkenbaar blijven van de resten van het badhuis, dat bovendien door zijn plat-

tegrond en voormalige functie goed aansloot bij de christelijke symboliek.918 Het aantonen van 

het bestaan van een kapel of kerk in deze periode zal moeilijk zijn, aangezien de resten van het 

badhuis volledig zijn uitgebroken. 

Kerken in patronen

Blok stelde in zijn boek De Franken in Nederland dat elke poging om in Holland een systeem van 

oerparochies te ontdekken tot mislukken gedoemd is, omdat het grotendeels eigenkerkelijk 

georganiseerd was.919 Een vooropgezet plan voor de zielzorg voor parochianen in een groot 

gebied was het laatste waar men bij de stichting van een eigenkerk aan dacht. Deze was in de 

eerste plaats bedoeld voor het zieleheil van de stichter, zijn verwanten en afhankelijke familia. 

De grenzen van de afzonderlijke parochies zullen pas nader zijn afgebakend in de 11e-13e eeuw, 

ten tijde van de grote veenontginningen.920 Toch laat de geografische situering van de oudste 

kerken wel een patroon zien. Deze liggen namelijk nabij de doorgaande routes van de Oude Rijn 

of Maas en hebben een achterland dat vrij gelijkmatig is verdeeld over delen van het strandwal-

len- of klei/veengebied. Hun ligging is gerelateerd aan de aanwezigheid van seculiere bestuurs-

centra van de koning, de graaf of direct daarmee in verbinding staande elitenetwerken. 

De kerken van Hontsele en Valkenburg zijn waarschijnlijk te rekenen tot de eerste kerkstich-

tingen in Frisia citerior (het zuidelijke Friese gebied tot aan de Oude Rijn).921 Eén op de noordoe-

ver van het ‘Maasland’ en één in de ‘Zuidgouw’ langs de voormalige limesgrens. De verspreiding 

van het geloof verliep hand in hand met de vestiging van de Frankische macht en het verbaast 

daarom niet dat Valkenburg werd uitgekozen als locatie. Hier lag een oud Romeins fort waar de 

913	 	Henderikx	1986,	537	of	1987,	107.
914	 	Blok	1959a,	27	(noot	2);	Henderikx	1986,	557	of	1987,	101.
915	 	Aalbers	et al.	2000,	9;	Hallewas	1986a,	179;	Van	Lit	1991.
916	 	Mostert	1993,	141.
917	 	Haalebos/Franzen	2000,	21-22	en	34.
918	 	Andere	plaatsen	waar	een	kerk	ter	plaatse	van	een	Romeins	badhuis	is	ontstaan	is	bijvoorbeeld	bij	het	castellum	Kleve-Rindern	(Binding	

1984).
919	 	Blok	1979,	53	en	71.
920	 	Blok	1968,	14;	Mostert	1993,	141-142.
921	 	Muller	(1915,	263	noot	4	en	265)	beschouwde	de	kerk	van	Hontsel	eveneens	als	‘de	oudste	parochie	van	het	Westland’,	alleen	beschouwde	hij	

deze	plaatsnaam	nog	als	de	voorganger	van	Monster.	
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Frankische koning als rechtsopvolger van de Romeinse keizer aanspraak op kon maken. Voor 

Hontsele, waar een Romeinse vicus of vlootstation vermoed wordt, gold mogelijk hetzelfde. 

Daar komt nog bij dat in Hontsele een al bestaand machtscentrum verwacht kan worden, 

tenminste, wanneer we het element sele verklaren als een nevenvorm van sale ‘ontvangsthal’ 

en niet als ‘woning’ of ‘stal’.922 Deze ‘Zaal van de Hond’ kon behalve naar een persoonsnaam ook 

een verwijzing zijn naar een jachthond. 

Pas na de definitieve machtsovername door Karel Martel in 719 van het hele westelijke kust-

gebied, in ieder geval tot het Vlie, kon de bouw van kerken goed van de grond komen. De goede 

contacten die Willibrord onderhield met Karel Martel en andere pro-Frankische figuren uit de 

regio leidden ertoe dat door hen gestichte kerken aan Willibrord zelf werden geschonken. In 

het gebied ten noorden van de Rijn is die van Kerkwerve als de oudste te bestempelen. Niet zo-

zeer door de legende dat ze door Willibrordus zelf gesticht zou zijn, maar door de ligging nabij 

het grafveld van Rijnsburg. De grootte van dit grafveld en de kostbare gesp die hierin gevonden 

is, wijzen op een regionaal machtscentrum in de directe omgeving. De kerk van Kerkwerve 

is als een christelijke voortzetting van dit machtscentrum te beschouwen, hetzij gesticht op 

instigatie van Karel Martel op in beslag genomen Fries familiegoed of door een pro-Frankische 

grootgrondbezitter. Of de kerk van Noordwijk eveneens tot één van de vroegste kerken aan 

de noordzijde van de oude limesgrens te beschouwen is, hangt af van de vraag of zij al in de 8e 

eeuw een centrumfunctie vervulde binnen het hier gelegen koningsgoed. Northgo moet aan-

vankelijk betrekking hebben gehad op het hele gebied ten noorden van de Oude Rijn, alvorens 

zich te beperken tot de naam van één nederzetting. In dat geval was Kerkwerve lange tijd de 

enige kerk in de ‘Noordgouw’. Een soortgelijk patroon zien we rondom de voormalige monding 

van het ‘Oer-IJ’ in het hart van Kennemerland, met een vroege kerkstichting aan de zuidzijde 

in Velsen en aan de noordzijde in Limmen, later in handen van respectievelijk Echternach en 

Utrecht. 

Ik vermoed dat de kerken van Hontsele en Valkenburg gelijktijdig aan de St.-Maartenskerk 

zijn geschonken, omdat ze vrijwel direct na elkaar worden genoemd in de goederenlijst, enkel 

gescheiden door de tienden van Maasland en bezit te ‘Swijndrecht’ en de Oostbuurt. Wellicht 

vond de schenking van dit alles plaats kort na 723, het jaar waarin Karel Martel het castellum 

en de fisci van Utrecht samen met het domein Vechten aan de nog jonge Utrechtse missiepost 

schonk als bezitsbasis.923 De speciale band met Willibrord kwam tot uitdrukking door kerken 

aan hem persoonlijk te schenken, zoals die van Kerkwerve en Velsen. Nog vóór 726/727 werd 

op particulier initiatief de kerk van Vlaardingen aan Willibrord geschonken, de enige bekende 

particuliere schenking aan Echternach ten zuiden van de Oude Rijn. De locatie van deze kerk 

was niet toevallig gekozen. Afgaande op de naamsverklaring van het in het achterland van 

Vlaardingen gelegen Harg, dat ‘heidens heiligdom’ betekent924, speelde bij de schenking van de 

Vlaardingse kerk misschien nog een persoonlijke bemoeienis van Willibrord – als tegenstander 

van deze plaats van afgoderij – een rol. Er zijn geen aanwijzingen dat bij andere kerkstichtingen 

een heidense heilige plaats een rol heeft gespeeld, zoals bij Heiloo. De heilige eik van Oegst-

geest, gelegen vlak naast de Oudenhof, is waarschijnlijk een laat-middeleeuwse invention of 

tradition. De eik, die stond op een steil heuveltje, is alleen bekend van een landkaart uit 1550.925 

922	 	Vgl.	Künzel/Blok/Verhoeff	1988.
923	 	DB	173.
924	 	Gysseling	1960,	450;	Blok	1979,	67.
925	 	Lugt	2009,	35-38.	Zou	de	heuvel	waarop	de	eik	stond	een	motteheuvel	kunnen	zijn	van	een	11e-12e-eeuwse	voorganger	van	de	13e-eeuwse	

Oudenhof	die	er	vlak	naast	lag?	De	betekenis	van	deze	heuvel	is	dan	door	het	latere	belang	van	de	Oudenhof	in	de	vergetelheid	geraakt.	
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Heidense rituele plaatsen in de open lucht kunnen een zeer lokaal fenomeen zijn. De offer-

plaats in de Broekpolder bij Heemskerk (Kennemerland) bestond uit een waterpoel waar vanaf 

de 2e/3e eeuw tot in de 9e/10e eeuw voorwerpen in zijn geofferd door generaties van een lokale 

familie.926 Ook de vondst van een complete Romeinse bronzen kan in Koudekerk-Lagewaard, in 

de bovenste laag van de vroeg-middeleeuwse geulvulling, kan achteraf gezien met een lokale 

offerplaats in verband worden gebracht.927

De kerken van Maasmuiden, Maasland, Rotta, Noordwijk en Voorhout komen pas in beeld 

aan het einde van de 9e en de 10e eeuw. Ze zijn te rekenen tot een derde fase van kerkstichtin-

gen die in verband te brengen is met de toenemende macht van de Gerulfingen langs de kust. 

Al deze vroege kerken stonden niet op zichzelf, maar waren ingebed in omvangrijke bezits-

complexen. Vaak werden ze gebouwd in of nabij een administratief centrum van de kerkstich-

ter. Het is de ligging van zulke domaniale centra die hieronder aan de orde komt.

7.3 Domaniale centra

Binnen de vroeg-middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis is altijd een belangrijke plaats weg-

gelegd voor de invloed van het domein- of hofstelsel. Deze economische exploitatiewijze van 

grootgrondbezit kende een bloeiperiode in de Karolingische tijd en de Volle Middeleeuwen. 

Deze bezitscomplexen waren voor het westelijk kustgebied een nieuw fenomeen, ontstaan na 

de Frankische machtsovername in de 8e eeuw. Veel door de koning in beslag genomen bezittin-

gen werden ingericht als domeinen, die later voor een deel werden geschonken aan religieuze 

instellingen of aristocraten. De ligging van de beheerscentra van deze domeinen geeft ons in 

de eerste plaats informatie over de nederzettingshiërchie in de Karolingische periode. Alvorens 

over te gaan tot een schets van de domaniale centra in de onderzoeksregio en het karakter 

daarvan, zal de essentie van dit stelsel kort uiteengezet worden. 

Het domeinstelsel

Door de schaarste aan arbeidskrachten, het ontbreken van een goed functionerende geld- en 

markteconomie en de afwezigheid van een geregelde belastingheffing zagen grootgrondbezit-

ters zich genoodzaakt boeren te binden aan hun grond en te onderwerpen aan arbeidsdwang, 

in ruil voor een zekere bescherming. Het landgoed werd bestuurd vanuit een beheerscentrum, 

aangeduid als sala, curia of mansus dominicatus, maar meestal als curtis (hof, vroonhof). De 

bedrijfsvoering kon echter verschillen. In de klassieke, tweeledige vorm bestond het landgoed 

uit twee delen. De terra dominicata of salaricia (saalland of reserve) dat de heer voor zichzelf 

reserveerde en de terra mansionaria (hoevenland), dat onder voorwaarden was uitgegeven aan 

horige boeren met een uiteenlopende juridische status (onvrij, halfvrij of vrij). Het aandeel van 

deze ‘pachters’ werd uitgedrukt per mansus, een term die we in de tweede helft van de 8e en 

de 9e eeuw ook in de Nederlanden tegenkomen. Onzekerheid bestaat er over de aard van de 

mansus. Was het een boerderij met erf en bijbehorend land of een administratieve of fiscale 

eenheid? Onder invloed van de min of meer overeenkomstige, inheemse term hoba spreekt men 

later in de Middeleeuwen over aantallen hoeven, waarmee men enkel nog een bepaalde opper-

vlakte aanduidde. De horigen (mancipia of servi) dienden als tegenprestatie voor het bezit van 

het hoevenland herendiensten te leveren. Dit kon bestaan uit het bewerken van het saalland 

Zelfs	de	naam	kan	zijn	overgenomen.
926	 	Therkorn	et al.	2009,	84-123.
927	 	Grinsven/Dijkstra	2006,	28-29.	Deze	geul	kon	gedurende	de	opgraving	niet	nauwkeurig	worden	onderzocht,	zodat	het	precieze	karakter	van	

deze	offerplaats	minder	zeker	is.



290

– vaak samen met de onvrije lijfeigenen van de curtis – en het verlenen van allerlei hand- en 

spandiensten. De leiding van het domein was in handen van een meier (villicus), die doorgaans 

woonde op de vroonhof. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het innen van de afdracht 

(tijns) van de horigen en voor het afhandelen van juridische zaken.928 

Tweeledige domeinen waren alleen geschikt bij grote bezitscomplexen waar de horigen 

dichtbij of binnen dezelfde nederzetting woonden als de vroonhof. Ze waren vanaf de 7e eeuw 

met name te vinden in het kerngebied van het Frankische Rijk tussen Rijn en Loire alsmede in 

Angelsaksisch Engeland, waar grootgrondbezit een aaneengesloten karakter kon hebben van 

enkele honderden hectaren. In de praktijk heeft dit klassieke villamodel nooit een vooraan-

staande plaats ingenomen, omdat veel grootgrondbezit zich kenmerkte door versnippering. In 

zulke gevallen varieerde de beheersvormen van kleine domeinen, die alleen uit saalland met 

lijfeigenen bestonden, tot domeinen zonder saalland, die slechts fungeerden als verzamelpunt 

voor afdrachten in natura van horigen uit verspreid gelegen mansi.929 Deze situatie werd speci-

aal van toepassing geacht op het gebied ten noorden van de grote rivieren en in het westelijk 

kustgebied. Het woord villa zou hier voornamelijk de betekenis blijven houden van ‘dorp’ of 

‘buurschap’ en de weinig traceerbare klassieke tweeledige domeinen dateerden pas uit de 9e 

eeuw. De verspreid liggende schenkingen bestonden meestal alleen uit de horigen en hun hoe-

ven, zonder vermelding van een centrale hof. Hun verplichtingen beperkten zich doorgaans tot 

het leveren van agrarische producten en nauwelijks uit herendiensten.930 

Dekker wees er begin jaren tachtig in zijn studie naar het Kromme Rijngebied daarentegen 

op, dat men voor deze opvatting te veel was afgegaan op het bezit van buiten de landsgrenzen 

gelegen abdijen en particulieren. De goederen van de koning en de Utrechtse kerk bleven vrij-

wel geheel buiten beschouwing. Daarnaast werd alleen gekeken naar bronnen uit de bloeitijd 

van het domeinstelsel (tot circa 1100), zonder rekening te houden met jonger bronnenmateriaal 

waarin de laatste resten van een domaniale organisatie doorschemerden. Hij kwam dan ook 

tot de conclusie dat in de meeste oude nederzettingen van het Kromme Rijngebied wel degelijk 

tweeledige hoven hadden bestaan en dat deze soms bestonden uit complete nederzettingen. 

Later evolueerde het domeinstelsel in een systeem van heerlijke rechten en bieden allerlei 

leen-, pacht- en tijnsverhoudingen aanknopingspunten voor een reconstructie. Voor het 

Gelderse rivierengebied en de Utrechtse Vechtstreek kwam men tot soortgelijke conclusies, al 

ontbraken in laatstgenoemd gebied echt duidelijke aanwijzingen voor tweeledigheid.931

Domaniale hoven in Zuid-Holland

Over het hofstelsel in Holland zijn tot nu toe maar een bescheiden aantal studies verschenen. 

De Monté ver Loren en Kort bieden een algemeen overzicht, waarbij door de aard van het 

bronnenmateriaal de nadruk ligt bij het Hollandse gravenhuis (zie fig. 7.1).932 Van een aantal gra-

felijke hoven zijn herendiensten overgeleverd die zich voornamelijk beperken tot het leveren 

van goederen en hand- en spandiensten. Vermoed wordt dat de graven grondheer waren van 

het hele grondgebied dat vanuit de hof werd ontgonnen. Tevens waren ze in het bezit van zowel 

kerk als rechtspraak in deze plaatsen. Bij de meeste hoven is onbekend hoe de eigenaar het 

bezit verworven heeft, wat erop kan wijzen dat deze hoven onderdeel waren van oud grafelijk 

928	 	Verhulst	1981;	Boer/Van	Herwaarden/Scheurkogel	1989,	218-220.
929	 	Gebaseerd	op	Dekker	1983,	28;	Verhulst	1981,	172-177;	De	Monté	ver	Loren	1942,	113.
930	 	Slichter	van	Bath	1978	(1964),	268-272;	Jappe	Alberts/Jansen/Niermeyer	1977,	62-66;	Verhulst	1981,	179.
931	 	Zie	respectievelijk	Dekker	1983,	27-29;	Buitelaar	1993;	Huiting	1995;	Van	Bavel	1999,	437-446.
932	 	De	Monté	ver	Loren	1942;	Kort	1981.
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bezit.933 Van enkele hoven die aan de grafelijkheid in leen waren opgedragen, blijft het een open 

vraag of ze oorspronkelijk van allodiale of grafelijke herkomst zijn. De hoven komen namelijk 

pas in beeld wanneer ze vanaf de 12e-13e eeuw worden afgestoten. 

Binnen het onderzoeksgebied zijn grafelijke hoven bekend uit Valkenburg/Katwijk, Rijns-

burg, Leiden, Delft, Vlaardingen, Rodenrijs, Pijnacker, Dordrecht, Loosduinen, ’s-Gravenzande 

en ’s-Gravenhage. Mogelijk dat de laatstgenoemde hof de nieuwe naam was van de in 1229 door 

de graaf aangekochte hof van ‘wijlen vrouwe Meileinde’.934 Hoven van onbekende herkomst 

waren de burcht van Wassenaar, de Oudenhof bij Oegstgeest en Torenvliet bij Valkenburg. Bij 

Voorschoten is op basis van meerdere hof-toponiemen ook een domeincentrum te verwachten, 

wellicht het huis Adegeest of Ter Wadding.935 De Noordwijkse hof omvatte een gebied langs de 

oostzijde van de dorpskern, waarop toponiemen als Hofvenne en Hofland wijzen.936 

933	 	Kort	1981,	41-42.
934	 	Kort	1981,	37-43;	De	Monté	ver	Loren	1942.
935	 	Fockema	Andreae/Renaud/Pelinck	1952,	91-92	Parlevliet	1992,	30/31.
936	 	Kloos	1928,	44-45;	Schelvis	2001;	Salman/Salman/Hekkens	2011,	71-74.	In	de	16e	eeuw	ontstond	uit	Hofvenne	de	benaming	Offem	voor	het	

huidige	landgoed.	De	identificatie	van	het	in	de	Utrechtse	goederenlijst	genoemde	Oslem	met	Offem	is	achterhaald.

grafelijke hoven

(mogelijke) andere hoven 

aanwijzingen voor een tweeledige hof

0 10 km

Hillegom

Noordwijk
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‘s-Gravenhage

Vlaardingen

Alphen a.d. Rijn

Koudekerk a.d. Rijn

Maasland

Portugaal

Teijlingen
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Oudenhof

Warmond

Valkenburg

Valkenburg/Katwijk

Loosduinen

Heerenwerf
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Adegeest

Ter Wadding

Fig. 7.1 Aanwijzingen voor domeincentra (hoven) op het ‘oude land’ van Zuid-Holland aan de hand van historische 

vermeldingen en/of veldnamen.
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Sporen van hoven lijken verder aanwezig in Teijlingen, Warmond, de Oude Hof te Wateringen, 

de Heerenwerf in de Oude Campspolder (tussen de Lier en Maasland) en in Poortugaal.937 Hoek 

meent dat het oude domeincentrum van Maasland in de 12e eeuw door overstromingen verlo-

ren is gegaan.938 

Een andere aanwijzing die voor de ligging van hoven van belang is, is de verspreiding van 

‘welgeborenen’. Vanaf de late 13e eeuw komen de welgeborenen als een aparte sociale groep 

voor in de Hollandse bronnen. Hun herkomst en maatschappelijke positie zijn lange tijd onder-

werp van discussie geweest. Mede op basis van hun grote aantal beschouwde Gosses hen als 

afstammelingen van ‘prefeodale boerse edelen’, maar Immink toonde aan dat het begrip ook 

betrekking had op feodale edelen. Dat een deel van de welgeborenen bestond uit geprivilegi-

eerde boeren was volgens hem het resultaat van een verarmingsproces.939 Recentelijk werd 

Gosses bijgevallen door Koene. Op basis van een vergelijking van het aantal welgeborenen en 

het aantal haardsteden in de diverse ambachten kwam hij tot een schatting van het aandeel 

dat welgeborenen rond 1450 uitmaakten binnen de Rijnlandse bevolking. In enkele ambachten 

bedroeg dit meer dan de helft. Doordat welborenschap vererfde in rechte mannelijke lijn is het 

aannemelijk dat de omvang van het aantal welgeborenen door de eeuwen heen redelijk gelijk 

bleef. Uit de concentraties van welgeborenen op of nabij Frankische kroondomeinen en op de 

kleigronden langs de Oude Rijn concludeerde hij dat de oorsprong van deze bevolkingsgroep 

gezocht moest worden in op domeinen gevestigde Frankische vazallen.940 

Janse verwerpt deze laatste gedachtegang. Onder de welgeboren in de genoemde concen-

traties bevinden zich immers veel feodale edelen met hun kastelen en het is vreemd dat deze 

‘Frankische vazallen’ niet eerder in de bronnen voorkomen. De herkomst van de welgeborenen 

dient voor een belangrijk deel gezocht te worden in de relatief grote groep ministeriales die 

rond 1200 genoemd worden.941 De ministerialen kwamen voort uit de onvrije dienstlieden die 

werkzaam waren op de domeinen van met name de Hollandse graaf. Een deel van deze groep 

deed krijgsdienst te paard als niet-adellijke milites. Deze ridderlijke ministerialen gingen samen 

met de vrije edellieden (nobiles) rond 1250 op in een nieuwe ridderadel. Tot circa 1350 werden 

beide groepen ridderboortigen welgeborenen genoemd. Hierna zou de term zich beperken tot 

diegenen die wel ridderboortig waren, maar er geen ridderlijke levensstijl op nahielden.942 

Hoe verhouden de concentraties welgeborenen uit fig. 7.2 zich nu tot de (veronderstelde) 

ligging van hoven? Het hoge aandeel in Valkenburg/Katwijk en Voorschoten sluit daar goed 

op aan. Verder stroomopwaarts langs de Oude Rijn is het grote aandeel welgeborenen langs 

de noordoever opvallend. Op indirecte wijze wordt hier duidelijk hoe groot de grafelijke 

belangen waren in dit kerngebied van zijn Holtlant (het latere Holland). De groep in Leiderdorp-

Koudekerk kan voor een deel verklaard worden door de concentratie kastelen van adellijke 

geslachten in beide plaatsen. Wellicht bestaat een verband met grafelijk grondbezit in Leider-

dorp, zoals afgeleid zou kunnen worden uit een schenking in villa Leythen uit de 11e of mogelijk 

nog 10e eeuw.943 Een tweetal 14e-eeuwse lenen, genaamd De Hove, verwijst mogelijk naar één 

937	 	De	Monté	ver	Loren	1942;	Kort	1981,	42;	Hoek	1980,	11-12;	Hoek	1981,	129-130	en	138.
938	 	Hoek	1980,	11;	Hoek	1981,	138.
939	 	Gosses	1926;	Immink	1948.
940	 	Koene	1997,	3-23.
941	 	Janse	2001,	46-47.
942	 	Janse	2001,	25-33	en	46-47.
943	 	Van	Oerle	1975,	36;	Van	der	Vlist	2001,	20-21.
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of twee hoven.944 In Koudekerk geeft de laat-middeleeuwse perceelsnaam Hofcamp, gelegen in 

de Hoge Waard, een aanwijzing voor de ligging van een hof.945 De grote groep welgeborenen in 

Oudshoorn/Aarlanderveen maakte mogelijk ooit deel uit van een domein waarvan het beheers-

centrum in Alphen lag, aangezien Oudshoorn (samen met Kortsteekt en het westelijk deel van 

Hazerswoude-Rijndijk) bij de tijnsbetaling ooit tot dezelfde eenheid als Alphen behoorde.946 

Wat betreft de welgeborenen uit Aarlanderveen is het verleidelijk de herkomst te zoeken in één 

van de niet meer localiseerbare nederzettingen uit de Utrechtse goederenlijst die in de buurt 

van Alphen gelegen waren en die oorspronkelijk deel uitmaakten van een vorstelijk domein. Dit 

laatste kan ook het geval zijn geweest in Monster, waar in 985 koningsgoed aan graaf Ansfried 

geschonken werd.947 Misschien dat de Oudenburgh van Monster948 hier nog een rol speelde als 

domeincentrum? In Rijswijk vinden we eveneens een oude motteburcht, maar ook veel adellijke 

families.949 

Andere plaatsen waar op basis van schenkingen koningsgoed verwacht mag worden, zoals 

Maasland en Noordwijk, laten juist een vrij laag aandeel welgeborenen zien (Maasland 12 % en 

Noordwijk 0,5 %).950 Zelfs wanneer we rekening houden met het feit dat Noordwijk een stedelijke 

944	 	Fockema	Andreae/Renaud/Peilinck	1952,	79.
945	 	Van	der	Linden	1998,	46.
946	 	Van	der	Linden	1998,	39.
947	 	Van	Vliet	2002,	201.	Zie	ook	par.	7.2.
948	 	Muller	1901,	191.
949	 	Muller	1901,	201;	Janse	2001,	46.
950	 	Maasland:	17	welgeborenen	in	1468,	30	welgeborenen	in	1532	en	250	haardsteden	in	1477.	Noordwijk:	twee	welgeborenen	in	1424	en	370	

haardsteden	in	1477.	Zie	bijlage	II	in	Van	den	Arend	1993	voor	het	aantal	welgeborenen	en	de	Enqueste	van	1494	voor	het	aantal	haardsteden.
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Fig. 7.2 Percentage welgeborenen in het baljuwschap Rijnland rond 1450 in diverse ambachten (naar Koene 1997, tabel 1). 

Voor Wassenaar, Rijnsburg en Voorhout zijn geen gegevens beschikbaar.
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alure had, met veel meer huizen dan een gemiddeld dorp, komt het er met twee welgeborenen 

bekaaid vanaf. Een oplossing voor dit probleem is niet makkelijk te vinden. Het bronnenmateri-

aal kan ons parten spelen, maar ook het gegeven dat in deze twee plaatsen nauwelijks kastelen 

(of begraven hofsteden) voorkwamen.951

Zoals verwacht beperkte de verspreiding van de meeste hoven zich tot het ‘oude land’, het 

gebied dat vanouds bewoond werd vóór de ontmanteling van het domaniale stelsel en het 

begin van de grote veenontginningen. Niet alle plaatsen waar hoven lagen hebben daarmee 

automatisch een vroeg-middeleeuwse oorsprong; ze kunnen ook deel uitmaken van jongere 

bezitsuitbreidingen. Dit geldt in elk geval voor de hoven te Delft, Rodenrijs, Pijnacker en Oude 

Campspolder die in het veengebied lagen en op basis van de bewoningsgeschiedenis van dit ge-

bied pas op zijn vroegst vanaf de 10e eeuw kunnen zijn ontstaan. Ook de hof te ’s-Gravenzande is 

relatief jong vanwege de ligging op een pas na de Vroege Middeleeuwen bewoonbare haakwal. 

Daarnaast kwamen jongere uithoven voor, als administratieve centra voor verafgelegen bezit, 

zoals die van de abdij van Egmond in Abtspoel (bij Oegstgeest) en de Nuwehof (bij Rijswijk).952 

Aanwijzingen voor het bestaan van tweeledige hoven zijn beperkt. Op plaatsen waar sprake 

was van benamingen als Hofland en dergelijke is dit vrijwel zeker het geval. Dit geldt dan voor 

Noordwijk, Katwijk/Valkenburg, Voorschoten, Delft en wellicht Koudekerk aan den Rijn. Of we 

toponiemen met ‘vroon’, zoals het resterende Vroonland bij Esselijkerwoude en de Vroninge 

met Vroongers (grasland) ten noorden van Noordwijk ook als indicatie mogen gebruiken is 

minder zeker, omdat het kan zijn gebruikt in de betekenis van door de landsheer geclaimde 

wildernis.953 Het bestaan van herendiensten – alleen overgeleverd van de jongere hoven in Delft 

en Pijnacker – kan een andere aanwijzing zijn, maar ook dit is niet vanzelfsprekend. Deze kun-

nen zijn ontstaan in de post-domaniale periode als pachtbetaling in natura of als uitvloeisel van 

heerlijke rechten.954

Ongetwijfeld gaat een deel van de bovengenoemde hoven terug tot in de Karolingische periode. 

Zo zullen veel – zoniet alle? – mansi uit de Utrechtse goederenlijst op enigerlei wijze onderdeel 

zijn geweest van een hof, hetzij als hofland, hetzij als hoevenland. Wanneer we de bevindingen 

voor het aangrenzende Utrechtse rivierengebied doortrekken naar het kustgebied dan zijn het 

met name schenkingen van hele villae of grote delen ervan die kunnen wijzen op het voorko-

men van geconcentreerd grondbezit in één hand en daarmee op hoven in al dan niet klassieke 

vorm. Daarbij gaat het om vier groepen: rondom Alphen aan den Rijn (1), Valkenburg/Katwijk (2), 

in de ‘Noordgouw’ (3) en in het Maasland (4) (zie tabel 7.1). 

Welke van de in tabel 7.1 genoemde plaatsen in aanmerking komt als locatie van een hof is 

niet eenvoudig te bepalen, aangezien we niets weten over:

	› de	nederzettingsgrootte	in	mansi	in	verhouding	tot	andere	nederzettingen.

	› de	wijze	waarop	de	schenking	eventueel	werd	geïncorporeerd	in	de	bestaande	hovenstructuur	

van	de	Utrechtse	kerk.

951	 	Vgl.	de	verspreidingskaarten	in	Fockema	Andreae/Renaud/Pelinck	1952	en	Hoek	1981,	124.
952	 	Hof	1973,	440-441.
953	 	Vroonland,	zie	Van	der	Linden	1998,	30	en	31;	Vroongers,	zie	repertorium	op	de	grafelijke	lenen	in	Kort	1987-1990,	108;	Salman/Salman/Hek-

kens	2011,	54	en	176.
954	 	Van	Bavel	1999,	440-441;	Janse	2001,	142-143.
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Het is moeilijk voor te stellen dat veel van deze plaatsen – zeker diegene die niet volledig in 

handen waren van de St.-Maartenskerk – een zelfstandige hof kenden met alleen hofland of met 

hoevenland erbij. De meeste dorpen zullen niet bijster groot te zijn geweest, wat de aanwezig-

heid van een klassieke tweeledige vorm binnen één nederzetting minder waarschijnlijk maakt. 

Tabel 7.1. Plaatsen met schenkingen van hele of grotere delen van nederzettingen in het ‘Zuid-Hollandse’ deel van de Utrechtse 

goederenlijst.

toponiem moderne naam

aandeel

St.-Maartenskerk Utrecht

groep 1, rondom Alphen aan den Rijn

Walricheshem - 20 %

Hermeshem - 25 %

Ginnele - 100 %

Calmere - 25 %

Alfna Alphen aan den Rijn 66 %

Braacanhem - 66 %

groep 2, Valkenburg/Katwijk

Valcanaburg Valkenburg 100 % (= alleen de kerk?)

Hoverathorp of 

Hovarathorpa

(nabij Katwijk?)  50 %, later 100 %

groep 3, in de ‘Noordgouw’

Rothulfuashem Rijnsburg 50 % plus ander erfdeel

Osfrithem Taglingthos (nabij Teijlingen) 33 % plus 6 mansi

Westsagnem (nabij Sassenheim) 100 % minus 2 mansi

Wilkenhem (bij riviertje te Wilk nabij Voorhout?) 100 %

Burem - 100 %

Taglingi Teijlingen 100 %

Lethem Ter Lee (bij Noordwijk?) 100 %

Vennapan De Vennep/Hillegom 100 %

groep 4, in het Maasland

Holtsele nabij Naaldwijk 100 % (= alleen de kerk?)

Suinoverit Swindrecht (bij Maasland?) 100 %

Ostburon Oostbuurt 100 %
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De schenking van een nederzetting kon op verschillende wijze worden ingepast in het be-

staande bezit van de Utrechtse kerk. De bestaande structuur (met of zonder hof) werd intact ge-

laten of het bezit werd als hoevenland gekoppeld aan een reeds functionerende hof in de direc-

te omgeving. De in zijn geheel geschonken nederzettingen concentreerden zich in gebieden bij 

de riviermondingen waar een concentratie van koningsgoed verwacht wordt. Mogelijk verwierf 

de St.-Maartenskerk veel van deze nederzettingen van de Frankische koning en nam ze de be-

staande organisatie in hoven onveranderd over. Hetzelfde kan hebben gespeeld bij de usurpa-

tie van Utrechts bezit door de West-Friese graven in de 10e en 11e eeuw. Namen zij de oudere 

organisatie over of vonden er aanpassingen plaats? 

Van groep 1 is Ginnele een voor de hand liggende kandidaat voor de aanwezigheid van een 

hof, maar jammer genoeg is een nadere localisering dan in de buurt van Alphen aan den Rijn 

niet mogelijk. Het is één van de vroeg-middeleeuwse nederzettingsnamen langs de Oude Rijn 

die de herontginningen niet hebben overleefd. Misschien dat de Hofcamp op de Hoge Waard 

van Koudekerk een indicatie geeft voor de ligging? Aan de andere kant is het natuurlijk mogelijk 

dat Alphen als voormalige castellumlocatie als domeincentrum fungeerde, zoals latere bronnen 

aannemelijk maken. Wat groep 2 betreft heb ik in par. 4.6 al betoogd dat het domeincentrum 

van de grafelijke hof in Valkenburg/Katwijk aanvankelijk in de Oude Duinen bij Katwijk lag 

als Hovarathorpa, maar dat het door overstuivingen noodzakelijk werd de hof naar de Luttige 

Geest (Litlongest) te verplaatsen. Binnen het oude castellum van Valkenburg lag mogelijk een 

tweede hof, die onder de Hollandse graven lijkt te zijn geïncorporeerd bij die van Katwijk. Bij 

groep 3 en 4 is het de vraag of al deze plaatsen een hof kenden. Misschien werd Rijnsburg onder 

de Hollandse graven in de hof van Oegstgeest opgenomen (zie par. 4.4). Teijlingen wordt in de 

13e eeuw een curia genoemd955, maar het is onbekend of hier hofland bij hoorde. Functioneerde 

deze hof ooit tevens als centrum voor meerdere bezittingen in de directe omgeving? Voor de 

mogelijke locatie van een hof in Vennapan kan gewezen worden op de ‘Hof van Hillegom’, een 

benaming die pas vanaf de 16e eeuw in de bronnen voorkomt.956 Daarbij wordt uitgegaan van 

de hypothese van Henderikx dat de nederzettingsnaam Fennepa vervangen is door Hillegom.957 

De ligging zowel tegenover de St.-Maartenskerk als op de grens met het latere veengebied van 

De Vennip zijn gunstige aanwijzingen voor de aanwezigheid van een domaniaal centrum. Tot 

slot dient de 12e-eeuwse vermelding van Soperingahova genoemd te worden, afkomstig uit een 

lijst van huren van de abdij van Egmond. Omdat ze in één adem wordt genoemd met Noord-

wijk zoekt De Cock deze plaats in dezelfde omgeving.958 De uitgang -hof lijkt te wijzen op een 

domein centrum. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het hofstelsel in het vroeg-middeleeuwse Hollandse 

kustgebied voorkwam en dat het aannemelijk is dat de wortels teruggaan tot de Karolingische 

periode. Het was gezien de verspreiding, zoals De Monté ver Loren al meende, ‘een algemeen 

955	 	De	Monté	ver	Loren	1942,	126.
956	 	De	oudste	leenacte	uit	1420	spreekt	over	een	huis	met	steenwerf,	woning	en	ongeveer	3	akkers	(morgen)	land.	Vermoedelijk	was	de	Hof	van	

Hillegom	ook	de	plaats	waar	rond	1350	de	grafelijke	raad	regelmatig	vergaderde	(Hulkenberg	1978,	4-14;	Hulkenberg	1985,	25-28).
957	 	Henderikx	1986,	537	of	1987,	107.
958	 	De	Cock	1977,	141.	Het	eerste	lid	van	de	naam	is	waarschijnlijk	corrupt	overgeleverd.	Misschien	gaat	het	terug	op	een	inga-naam	met	de	

persoonsnaam	Soppa?	De	Cock’s	gelijkstelling	van	Soperinghova	met	het	eveneens	in	de	buurt	van	Noordwijk	gelegen	Osprehteshem	is	

naamkundig	vergezocht.	
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voorkomend verschijnsel.’ 959 De ons bekende domeincentra waren niet altijd plaatsvast. 

Er moet rekening mee gehouden worden dat vanaf de 10e eeuw sommige centra zijn verplaatst 

of opgeheven vanwege overstuivingen in het duingebied of door een reorganisatie van het 

grootgrondbezit. 

Het karakter van veel van de hoven is echter niet meer goed vast te stellen, aangezien ze 

onder invloed van de grote veenontginningen en de nieuwe persoonlijke vrijheden die dit met 

zich meebracht al vroeg werden ontmanteld. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Utrecht, waar 

de bisschop langer aan de domeinorganisatie vasthield en zelfs een ministerialenpolitiek voer-

de.960 Veel van de hoven zullen zijn opgebouwd uit verspreid bezit (Streubesitz, type dispersé) 

en functioneerden hoofdzakelijk als administratieve centra. Er zijn daarnaast ook aanwijzingen 

voorhanden voor het bestaan van enkele klassiek tweeledige hoven, die zich lijken te beperken 

tot voormalige Frankische kroondomeinen. Net als Van Bavel stelde voor het Gelderse rivieren-

gebied, behoorden deze hoven wellicht tot een afgezwakte, semi-klassieke variant, zoals die 

voor Saksen en andere Oost-Frankische gebieden is vastgesteld. Deze hoven hadden minder 

saalland met meer verspreid liggende hoeven die minder herendiensten hoefden te leveren. Om 

dit op te vangen werkten er meer onvrije dienstlieden op de vroonhoeve.961 

Bepalende factoren voor de verspreiding van het tweeledige hofstelsel zoekt men in een 

sterke Frankische invloed, de dichtheid van grondbezit rondom een hof, de aanwezigheid van 

goede akkerbouwgrond en een relatief hoge bevolkingsdichtheid.962 Voor het Hollandse kustge-

bied pakten deze voorwaarden minder ongunstig uit dan men op het eerste gezicht zou denken. 

Alleen de hoeveelheid beschikbare grond voor landbouw was een beperkende factor. Langs de 

grote rivieren waren slechts smalle stroomruggen aanwezig die hiervoor in aanmerking kwa-

men, al was de situatie langs de Oude Rijn gunstiger dan in het Maas-Merwerdegebied. Op de 

geestgronden boden de brede delen van de Oude Duinen zeker mogelijkheden, zoals kan blijken 

uit de ligging van de (semi-)klassieke hoven van Noordwijk en Hoverathorp. De aanwezigheid 

van een bloeiende Friese handel als beperkende factor heeft Van Bavel al ontkracht: juist in de 

omgeving van handelsplaatsen als Tiel en Dorestad waren vrij veel tweeledige hoven te vinden. 

De aanwezigheid van hoven met afdrachten in natura en arbeid sluiten een connectie met geld- 

en handelsstromen beslist niet uit.963 

Domaniale centra op het platteland zijn archeologisch moeilijk aan te tonen. Het is uit de bron-

nen niet bekend welke verschijningsvorm ze hadden en of de domeinheer zich bemoeide met 

de inrichting van het erf. Bovendien kan het uiterlijk van de curtis in de loop der tijd zijn gewij-

zigd en per regio verschillen. In het Drentse Peelo, waar een bisschoppelijke hof met de toepas-

selijke naam Hovinge is opgegraven, is de centrale functie in de Volle Middeleeuwen af te leiden 

uit de relatief grote opslagcapaciteit in de vorm van rijen spiekers en een grote schuur.964 In 

Limmen-De Krocht lag in de 10e eeuw een erf met naast de boerderij een opvallend grote twee-

beukige schuur. Een aanwijzing voor een centrale opslagfunctie of een schaalvergroting?965 Een 

grotere opslagfunctie bij de centrale hof ligt voor de hand wanneer sprake was van afdrachten 

959	 	De	Monté	ver	Loren	1942,	157.
960	 	Dekker	1983;	Buitelaar	1993;	Janse	2001.
961	 	Van	Bavel	1999,	441	en	verwijzingen	aldaar.	
962	 	Van	Bavel	1999,	444-445	en	verwijzingen	aldaar.
963	 	Van	Bavel	1999,	445.
964	 	Waterbolk	1995,	32	(fig.	26).
965	 	Dijkstra/De	Koning/Lange	2006,	203-206.
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van de horige boeren of van de surplusopbrengst van het saalland, naar gelang de vorm die de 

hof had. De agrarische opbrengsten gingen dus richting eigenaar die min of meer op één vaste 

plek te vinden was. Bij Streubesitz werkte dit een stelsel van transportdiensten in de hand, 

zeker wanneer de eigenaar een verafgelegen klooster als Fulda of Lorsch was. 

De situatie in de Merovingische tijd, dus voor de ‘introductie’ van het hofstelsel, was niet 

wezenlijk anders. Grootgrondbezitters met een wijd verspreid bezit zullen met enige regelmaat 

langs hun bezittingen zijn getrokken om (verzamelde) afdrachten ter plekke te consumeren. 

De eigenaren kwamen in dit geval dus naar de opbrengsten toe, al zullen ze niet élke boerderij 

in hun reisplanning hebben opgenomen. Hetzelfde gold voor de koning of ‘kleinkoning’, die 

rondtrok met zijn entourage binnen zijn rijk om recht te spreken, gasten te ontvangen en 

geschenken uit te delen. Boeren uit de omgeving van zijn pleisterplaats zullen dan verplicht zijn 

geweest tot afdrachten, zij het misschien op onregelmatige basis. Deze manier van consumeren 

is archeologisch niet aantoonbaar, omdat dit zich niet vertaalt in opvallende erfstructuren. Zo-

als betoogd in hoofdstuk 5 zijn er in de opgraven nederzettingen binnen het onderzoeksgebied 

geen halls aanwijsbaar.966

Zoals al gezegd in hoofdstuk 4 kunnen halls of salae op een hoger maatschappelijk niveau 

verwacht worden op plaatsen waar meer belangrijke lieden een vaste pleisterplaats hadden, 

zoals bij de vroege kerkstichtingen in het castellum van Valkenburg en op de duinrug van 

Kerkwerve. De schenking van de kerk van Hontsele (bij Naaldwijk) biedt naar mijn mening een 

indicatie hiervoor. In plaats van het suffix sele enkel en alleen te willen verklaren als ‘woning, 

stal’, zou de betekenis als een belangrijke ontvangstzaal eerder in aanmerking komen.967 Een 

ander voorbeeld is de plaats Hallem (nu Egmond-Binnen) in Kennemerland, waar graaf Dirk I in 

de vroege 10e eeuw een klooster stichtte, ongetwijfeld op zijn eigen familiedomein.968

7.4 Dingplaatsen (fig. 7.3)

Wanneer er in de Late Middeleeuwen een nieuwe graaf van Holland ten tonele verscheen, dan 

maakte deze een rondreis door zijn graafschap om zich te laten inhuldigen door de bevolking. 

Dit gebeurde niet alleen in de belangrijkste steden maar ook op twee plaatsen op het platte-

land, waar hij door de plattelandsbevolking van Rijnland en Kennemerland werd ingehuldigd. In 

het Rijnland gebeurde dit vlak bij de grafelijke hof van Katwijk/Valkenburg op de Luttige Geest, 

vermoedelijk op een duintje bij het Graafveld.969 De Kennemers verzamelden zich voor het Huld-

toneel of Schepelenberg, een heuveltje langs de provinciale weg bij Heemskerk dat vandaag de 

dag een vergeten bestaan leidt.970 De ligging van beide plaatsen is niet willekeurig. Ze lagen in 

het midden van de bijbehorende districten, in het dichter bevolkte deel bij de kust en vlak naast 

een (voormalige) riviermonding.

In zijn studie naar de relatie tussen vorst en onderdaan in laat-middeleeuws Holland is Smit 

uitgebreid ingegaan op de praktijk van de grafelijke huldigingen. Bij de inhuldiging legde de 

966	 	Een	voorbeeld	van	een	ontvangstzaal	die	archeologisch	niet	zichtbaar	zal	zijn,	is	een	schuur	die	wordt	ingericht	om	alle	gasten	uit	het	

gevolg	van	de	koning	te	kunnen	herbergen	(Egil’s	Saga,	XI-XII.	In	dit	geval	met	de	bedoeling	de	schuur	plat	te	branden	met	de	koning	en	zijn	

mensen	erin).
967	 	Künzel/Blok/Verhoeff	1988,	186.	Vgl.	lemma	‘Oldenzaal’.
968	 	Bij	de	opgraving	van	de	abdijkerk	zijn	de	oudere	middeleeuwse	nederzettingssporen	zwaar	verstoord	door	latere	graafwerkzaamheden.	

Over	de	aanwezigheid	van	een	grote	hall	kan	dus	niets	zinnigs	gezegd	worden.	Wel	zijn	delen	van	één,	mogelijk	twee	gebouwen	aangetrof-

fen	(zie	Cordfunke	2010,	57-60).	
969	 	Parlevliet	1992	en	1993;	Dijkstra/De	Koning	2002,	138.
970	 	Voor	meer	informatie	over	deze	locatie	en	de	hier	in	1863	geplaatste	gedenknaald	zie	Dijkstra/De	Koning	2002.
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Fig. 7.3 Het Hollandse kustgebied rond 750 met daarin de locaties van de dingplaatsen van Kennemerland en 

Rijnland, ten opzichte van de globaal aangegeven vroeg-middeleeuwse grenzen van beide gouwen. Onbe-

kend is of er in Maasland ooit een regionale dingplaats lag. Het Merovingische grafveld van Naaldwijk is door 

zijn centrale ligging een potentiële kandidaat.
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landsheer een eed af waarin hij zwoer voor eenieder de rechten en plichten te handhaven en 

te verdedigen en zich te gedragen zoals het een goede vorst betaamt. De vertegenwoordiging 

van de onderdanen zwoeren naast trouw ook onderdanigheid en gehoorzaamheid. Aan de 

huldiging was een proces van onderhandelen vooraf gegaan, waarin beide partijen hun wensen 

trachten te verwezenlijken. Behalve voor inhuldigingen moest de landsheer ook verschijnen 

bij het vragen om de bede (een belasting) en heervaart (militaire dienstplicht). De opgeroepen 

personen bij de plattelandshuldigingen waren vermoedelijk allen die tot de welgeborenen 

behoorden, de waarschappen en de ambachtsbewaarders (gekozen en benoemde ambachtsver-

tegenwoordigers). Afwezigheid kon worden opgevat als een tegenstem. De oudste historische 

gegevens gaan terug tot 1337 voor Katwijk/Valkenburg en 1346 voor de Schepelenberg. De 

oudst bekende huldiging in een stad dateert van 1299. Door de opkomst van andere bestuur-

slagen en de opstand van het Kennemer ‘Kaas- en Broodvolk’ werden de huldigingen in de 15e 

eeuw afgeschaft.971

Smit constateerde al dat de oorsprong van deze plattelandshuldigingen op zeer oude ge-

woonten moesten teruggaan, in tegenstelling tot die in de steden. Dit blijkt uit de redenen voor 

de bijeenkomsten, het soort deelnemers en het feit dat de opkomst van de steden deze locaties 

niet heeft vervangen.972 Het is aannemelijk dat het gebruik van beide inhuldigingsplaatsen 

teruggaat tot voor de opkomst van de steden en dat hun wortels liggen in een vroeg-middel-

eeuwse ‘dingplaats’. 

Voor wat betreft de Scepelingheberche bij Heemskerk bestaan hiervoor aanwijzingen vanuit 

de toponymie en een kleine opgraving in 1863, uitgevoerd door conservator Janssen van het 

Rijksmuseum van Oudheden.973 Volgens Blok kwam de naam van de heuvel al voor in de Utrecht-

se goederenlijst van St.-Maarten als Schupildhem. Dit toponiem is volgens hem te herleiden 

tot de betekenis van ‘heuvel’ + heem.974 Door mij en Jan de Koning is eerder gesuggereerd uit te 

gaan van een betekenis van ‘schepelingeberg’, wat een verwijzing kan zijn naar het oproepen 

van scheepsbemanningen voor de maritieme heervaart (scipheervaerde).975 Daarbij moest men 

opkomen met een voorgeschreven aantal koggen of roeiers. Deze dienstplicht gaat waarschijn-

lijk terug op Karolingische maatregelen uit het begin van de 9e eeuw om aanvallen van Vikingen 

het hoofd te kunnen bieden.976 Hoe het ook zij, in beide gevallen gaat de naam minstens terug 

tot in de Karolingische tijd. 

De opgravingsresultaten van Janssen zijn door hem jammer genoeg alleen beschreven, 

zodat niet helemaal duidelijk is wat hij precies aantrof. Het bergje bij Heemskerk bleek geen 

duin te zijn maar een door mensenhandel opgeworpen heuvel. Hierin bevond zich aardewerk 

uit de Romeinse tijd en enkele Karolingische scherven, maar ook houtskool, as en halfverbrande 

botresten, waaronder twee menselijke kiezen en een onverbrande kaak van een veulen. Dit 

kan wijzen op nederzettingsafval, maar ook op een grafheuvel met meerdere crematies zoals 

we kennen uit de Katwijkse Zanderij (1e-2e eeuw)977 en de Upstalsboom (8e-9e eeuw) midden in 

971	 	Smit	1995,	325-327,	263-255,	394-400.
972	 	Smit	1995,	399.
973	 	Janssen	1864;	Universiteitsbibliotheek	Leiden,	manuscript	B.P.L.	944	III,	‘Huldtoneel’,	pagina’s	12-13,	35-36	en	45-47;	zie	voor	een	interpretatie	

ook	Dijkstra/De	Koning	2002.
974	 	Blok	1957a,	19-20;	1959e,	32-34.	Een	betekenis	in	de	vorm	van	een	eventuele	fantasievolle	persoonsnaam	+	heem	laten	we	hier	buiten	be-

schouwing.
975	 	Dijkstra/De	Koning	2002,	135.	Zie	ook	het	Oudnederlands	Woordenboek,	lemma	‘skipelink	?’
976	 	Jansen/Hoppenbrouwers	1979,	1-2	en	21-26.
977	 	Van	der	Velde	2008,	93-106.	Het	betreft	een	meerfasige	grafheuvel	uit	de	(late)	1e	en	2e	eeuw	met	circa	50	crematiegraven.
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het Duitse Oost-Friesland (nabij Aurich).978 Dit laatste voorbeeld is extra van belang, omdat hier 

tussen de 12e en 14e eeuw regelmatig de vrije Friezen uit de regio bijeen kwamen voor overleg 

en rechtspraak. Schuyf signaleerde bij veel van de andere dingplaatsen in Nederland het belang 

van de aanwezigheid van een natuurlijk of kunstmatig heuvellichaam.979

Wat kunnen we nu verwachten bij de Katwijkse dingplaats? Rekening houdend met een ver-

plaatsing van de hof van Katwijk/Valkenburg door de overstuivingen van de Jonge Duinen is het 

heel goed mogelijk dat de dingplaats nabij deze hof is meeverhuisd. Het grafveld van Katwijk-

Klein Duin is dan de meest voor de hand liggende locatie voor de ligging van de oorspronkelijke 

dingplaats. Het is niet voor niets dat we in vroeg-middeleeuwse bronnen regelmatig grafvelden 

of -heuvels als vergaderplaatsen of territoriale markeringen tegenkomen. Als verblijfplaats van 

de voorouders hadden ze een bindende rol in het voorbestaan van de bijbehorende gemeen-

schap. Het maakte ze tot belangrijke plaatsen voor de legitimering van identiteit en macht voor 

de nakomende generaties. De drie wapengraven uit het Katwijkse grafveld, dateerbaar in het 

einde van de 7e en de (eerste helft van) de 8e eeuw, kunnen wat dit betreft een belangrijke rol 

hebben gespeeld.980 

In een breder verband kunnen we ons afvragen welke plaatsen langs de Hollandse kust 

nog meer als regionale dingplaats kunnen hebben gediend. Voor de Texelgouw komt de Som-

meltjesberg in aanmerking, een in 1777 afgegraven crematiegraf uit de Romeinse tijd, mogelijk 

geplaatst in een oudere prehistorische grafheuvel.981 Potentiële plaatsen in het Maasland zijn 

het vroeg-middeleeuwse grafveld op de Naaldwijkse Geest, of misschien Harago nabij Vlaardin-

gen, waar een heidens heiligdom wordt vermoed.982 Een in de Maasmond gelegen ontmoetings-

plaats kan geheel uit de herinnering zijn verdwenen doordat de rol werd overgenomen door de 

diverse steden in het gebied. Bovendien speelde mee dat vergaderen in de open lucht steeds 

meer in onbruik raakte.983 

7.5 Versterkingen

De bouw van militaire versterkingen is in de Merovingische en Karolingische tijd nog een 

zeldzaam verschijnsel, voorbehouden aan het centrale gezag in de vorm van een koning of zijn 

vertegenwoordiger. In een publicatie uit 2009 zijn de gegevens voor de ligging van vroeg-mid-

deleeuwse versterkingen in het Hollandse kustgebied op een rijtje gezet. In het onderstaande 

beperk ik me daarom tot de hoofdlijnen met enkele kleine uitwijdingen over meer recente 

opvattingen.984 

De oudste versterking in het onderzoeksgebied waarover met zekerheid iets bekend is, is de 

burg van Rijnsburg. Zoals al naar voren gebracht in par. 4.2 is het gezien de historische context 

goed mogelijk dat de burg is aangelegd aan het eind van de 9e eeuw onder het bewind van de 

West-Friese graaf Gerulf of zijn zoon Dirk I, kort na de dood van de Noorman Godfried in 885.985 

De bouw ervan stond niet op zichzelf. Ook in Zeeland en langs de Gelderse IJssel, in Deventer en 

978	 	Bärenfänger	2005.	De	grafheuvel	dateert	uit	de	Karolingische	tijd.	Met	dank	aan	dr.E.	Knol	voor	deze	literatuur.
979	 	Schuyf	1995,	111-117	en	121-123.
980	 	Dijkstra/De	Koning	2002.
981	 	Erdrich	2001;	Woltering	1983.
982	 	Blok	1979,	77.
983	 	Schuyf	1995,	113.
984	 	Dijkstra/De	Ridder	2009	(onderzoeksstand	2007).
985	 	Henderikx	1995,	97.
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Zutphen verschenen in deze tijd ringwalburgen om bescherming te bieden tegen Vikingaanval-

len.986 

Verwacht mag worden dat de Rijnsburg werd beheerd door een castellanus (burchtvoogd). 

Deze functie werd na 1047 verplaatst naar Leiden, toen de rol van grafelijke versterking langs 

de Rijn werd overgenomen door de motteburcht aldaar. Geleidelijk groeide de functie van 

kastelein uit tot die van ‘burggraaf’ van Leiden, die als ambachtsheer van Leiden lange tijd een 

tussenpositie bekleedde tussen de graaf van Holland en het stadsbestuur. De oude connectie 

met de Rijnsburg schemert nog door in het feit dat vanaf de vroegste gegevens rond 1150 deze 

functie in handen was van de ambachtsheer van Oegstgeest, die aanvankelijk als domeinheer 

ook Rijnsburg onder zijn hoede had (zie par. 4.2).987 

De eerder verkondigde mening dat de Oudenhof van Oegstgeest een 10e-eeuwse ringwal-

burg zou zijn is door mij al eerder bestreden: er is geen enkel archeologische bewijs voor. De Ou-

denhof is een zogenaamd ‘rond kasteel’ uit de 13e eeuw gelegen in een strandvlakte.988 Er is ook 

geen bewijs dat de Burcht van Leiden in de late 9e eeuw opgericht zou zijn in de vorm van een 

kleine ringwalburg. De daarvoor aangevoerde argumenten zijn niet steekhoudend.989 Zolang 

geen eindpublicatie voorhanden is waarin al het archeologisch onderzoek van de afgelopen 

eeuw is samengebracht kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan.

De Rijnsburg beschermde de monding van de Rijn, maar waar zich een soortgelijke ver-

sterking in de Maasmond bevond is tot op heden onduidelijk. Duidelijk is inmiddels wel dat 

de door Hoek voorgestelde locaties Naaldwijk en Maasland van de kandidatenlijst afgevoerd 

kunnen worden. De kleine cirkelvormige grachten rondom de kerk in beide plaatsen gaat 

terug op zogenoemde ‘ringdorpen’ uit de Volle Middeleeuwen, een vooral uit Zeeland bekend 

dorpstype waarvan Naaldwijk en Maasland de meest noordelijke vertegenwoordigers lijken te 

zijn. Van het toponiem Oudenburgh bij Monster, voor het eerst vermeld in 1265, is het maar de 

vraag of het verwijst naar een sterkte uit de 9e-10e eeuw. Net als andere burg-toponiemen uit de 

kuststreek kan het verwijzen naar kleine kasteelterreinen van lokale adellijke geslachten uit de 

Volle Middeleeuwen.990 Het is niet te verwachten dat er een laat-9e-eeuwse versterking lag bij de 

handelsplaats Witla, aangezien de rol daarvan kort na de eerste vermelding in 836 al lijkt te zijn 

uitgespeeld. 

986	 	Zie	Van	Dierendonck	2009	en	Bartels/Vermeulen	2009	voor	een	recent	overzicht.
987	 	Lugt	2009,	166	en	169-171.	Het	burggraafschap	(verder	uniek	binnen	het	graafschap	Holland)	is	dus	niet	ingesteld	door	de	bisschop	van	

Utrecht	toen	hij	het	graafschap	korte	tijd	in	handen	kreeg	tussen	1070-1076	(zie	voor	de	bronnen	voor	deze	mening	en	andere	tegenargu-

menten	Van	der	Vlist	2001,	31).	
988	 	Contra	Van	den	Bosch	1999,	2001	en	2005.	Zie	mijn	tegenargumenten	in	Lugt	2009,	70-73.	Het	is	betreurenswaardig	dat	in	kleine	onderzoeks-

rapportages	als	voor	de	Oudenhof	zulke	verstrekkende	meningen	worden	verkondigd.	Dat	de	grachten	alleen	dichtgeslibd	konden	zijn	met	

klei,	afgezet	vanuit	zee,	dus	vóór	de	verstopping	van	de	Rijnmond	in	de	12e	eeuw	is	onzin.	Andere	argumenten	tegen	de	interpretatie	als	

‘ringwalburg’	zijn	de	ongunstige	ligging	in	een	natte	strandvlakte,	de	zeer	nabije	ligging	op	nog	geen	twee	kilometer	naast	de	Rijnsburg	en	

het	ontbreken	van	een	burg-toponiem.	
989	 	Zie	Van	den	Ende	2007,	25-29.	Het	aanvoeren	van	het	ontbreken	van	een	Duinkerke	III-kleilaag	onder	de	burchtheuvel	als	argument	dat	de	

eerste	ophogingen	van	vóór	880	moeten	dateren,	is	methodisch	onjuist.	Daar	zijn	fysisch-geografen	–	en	de	meeste	archeologen	–	de	laatste	

15	jaar	al	vanaf	gestapt	(zie	ook	hoofdstuk	2).	Zonder	vondsten	geen	datering.	Verder	is	de	aangevoerde	‘ringwal’,	op	basis	van	afb.	19	aldaar,	

stratigrafisch	jonger dan	de	voet	van	de	oudste	kleiheuvel!	Het	is	geen	ringwal	maar	een	keerwal,	ter	voorkoming	van	het	uitzakken	van	de	

jongere	fase	van	de	motteheuvel.	Dat	er	twee	14C-dateringen	van	hout	beschikbaar	zijn	van	oudere	mottefasen	die	uitkomen	in	de	periode	

vóór	1033	zegt	nog	niets	zolang	niet	duidelijk	is	van	welk	houtdeel	deze	monsters	genomen	zijn	en	of	het	ouder,	hergebruikt	hout	betreft	

(GrN	7748:	1105	±	40	BP	en	GrN	7749:	1040	±	30	BP,	dateerbaar	met	een	betrouwbaarheid	van	95%	tussen	respectievelijk	784-1020	en	898-1033	

na	Chr.).
990	 	Dijkstra/De	Ridder	2009,	214-215.
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Interessant is de situatie te Vlaardingen. Het bestaan van een fort aldaar wordt voor het 

eerst vermeld door Alpertus van Metz in zijn verslag van de veldslag bij Vlaardingen in 1018, 

waarbij de West-Friese graaf Dirk III met behulp van Friese ontginners het geallieerde leger van 

de Duitse keizer versloeg. Volgens Alpertus trok de troepenmacht van de graaf zich aanvankelijk 

terug ‘naar degenen bij wie de rovers een kleine sterkte (municiunculam) hadden ge bouwd’.991 

Hieruit zou men kunnen afleiden dat het fort pas kort tevoren door Dirk III en zijn mannen 

was opgericht, maar de berichtgeving van Alpertus is wat dit betreft gekleurd. De grootvader 

van ‘rover’ Dirk III had het gebied tussen Lier en IJssel, waarin Vlaardingen ligt, al in 985 van de 

keizer in allodiaal bezit gekregen. De bouw van een fort in de kern van hun bezit langs de Maas 

kan al kort daarna hebben plaatsgevonden. Zelfs een oudere datering van een versterking wil ik 

niet uitsluiten; tenslotte had de grafelijke familie dit gebied al eerder in leen gehouden van de 

keizer, waaronder wellicht tevens de verantwoording over een versterking viel. 

Over de ligging van het fort in Vlaardingen bestaat nog geen zekerheid. De tekst van Alper-

tus letterlijk volgend, wordt vooralsnog uitgegaan van een kleine ringwalburg of mottekasteel 

direct langs de Vlaarding bij de oudere kerk en oevernederzetting. De cirkelvormige structuur 

van het stadscentrum suggereert echter andere mogelijkheden. Is deze ontstaan door de aan-

wezigheid van een oudere grote ringwalburg uit de late 9e - 10e eeuw? Of is deze het resultaat 

van de vorming van een ringdorp na de bouw van de nieuwe kerk in de 12e eeuw? Tot nu toe zijn 

geen aanwijzingen voor een grote ringwalburg en bijbehorende binnenbebouwing gevonden, 

maar er is dan ook nooit bewust naar gezocht. Dit zal een lastige klus worden, aangezien de bin-

nenstad in de loop der tijd met metersdikke paketten is opgehoogd.

Een andere periode waarin we versterkingen in het onderzoeksgebied kunnen verwachten is 

kort na 810. Naar aanleiding van Deense invallen, onder meer langs alle Friese eilanden langs 

de kust, nam Karel de Grote defensieve maatregelen door de bouw van een oorlogsvloot en 

het stationeren van wachtschepen en versterkte wachtposten in alle bedreigde havens en 

riviermondingen. Nieuwe maatregelen door Lodewijk de Vrome waren noodzakelijk na herhaal-

delijke invallen in de periode 834-837, mede doordat de lokale bevolking niet erg wilde meewer-

ken. In het voorjaar van 837 worden op een aantal plaatsen langs de kust versterkte garnizoens-

plaatsen ingericht (seditiones). Hierna zou het tot het einde van de 9e eeuw duren voordat men 

nieuwe maatregelen kon nemen, omdat tussen 839 en 885 grote delen van Friesland door het 

centrale Frankische gezag in leen waren gegeven aan diverse Vikingleiders, die het niet zo nauw 

namen met de kustverdediging.992 Wellicht zijn de twee niet meer opgehaalde schatvondsten 

bij Voorhout [45] en Moordrecht nabij Gouda [148], dateerbaar ten tijde van Lodewijk de Vrome 

(814-840), de stille getuigen van de dreiging die van de Vikingen uitging. 

Tot nu toe zijn er in de Rijn- en Maasmond geen sporen gevonden die overtuigend met 

defensieve maatregelen uit de eerste helft van de 9e eeuw in verband kunnen worden gebracht. 

Te denken valt aan kleine walburgen, zoals die van Den Burg op Texel993, maar ook aan het 

hergebruik van de ruïneuze oude castellumterreinen als Valkenburg en Rodanburg (Leiden-

Roomburg) in de Rijnmond en het nog niet getraceerde Helinio in de Maasmond. Dit hergebruik 

kan verklaren waarom er langs de Hollandse kust niet meer kleine ringwalburgen zijn overgele-

verd.994 

991	 	Van	Metz,	De diversitate temporum,	2.21.
992	 	Henderikx	1995,	81-101.
993	 	Henderikx	1995,	83;	Dijkstra/De	Ridder	2009,	203-204	en	215.
994	 	Dijkstra/De	Ridder	2009,	215.
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Net zo onzeker is een gebruik van de castellumterreinen als verdedigbare plaatsen in de vroeg-

middeleeuwse periode vóór de 9e eeuw. Bewoningssporen maken duidelijk dat ze in elk geval 

als nederzetting gebruikt werden. Het gebruik van de uitgang –burg hoeft niet te betekenen dat 

de bewoners de muurresten van de versterking slechts in verband brachten met een functie uit 

vervlogen tijden. Een daadwerkelijk hergebruik als (ruïneus) fort in de Vroege Middeleeuwen is 

best mogelijk. Het bezitten van een burg paste bij de levensstijl van de elite. In de wetten van 

de Angelsaksische koning Ine van Wessex uit circa 700 werd de benaming burh gebruikt voor 

de residentie voor een koning of edelman.995 In het heldenepos Beowulf had elke koninklijke 

familie zijn eigen burh of faesten met daarbinnen de feestzaal.996 Hiermee is niet gezegd dat in 

elk castellum in de Vroege Middeleeuwen een hooggeplaatst persoon zetelde, alleen dat het po-

tentieel aantrekkelijke locaties daarvoor waren. Formeel waren de forten namelijk in bezit van 

de Frankische vorsten die in de rechten van de Romeinse keizers waren getreden.997 Wellicht 

woonden hier lieden die het koninklijk gezag vertegenwoordigden (of dat meenden te doen).

In dit kader dienen ten slotte nog twee suggesties te worden ontkracht ten aanzien van het 

castellum Leiden-Roomburg en Voorburg-Arentsburg (de voormalige Romeinse stad Forum 

Hadriani). 

Door Dolmans & Thunnissen (2002, 28) is gesuggereerd dat Matelâne, de burcht van koning 

Hettel genoemd in het middelhoogduitse epos Gudrun, misschien slaat op Matilone, de Romein-

se naam van het castellum Leiden-Roomburg.998 Deze identificatiepoging past in een 19e-eeuwse 

traditie om de in Gudrun genoemde plaatsen en streken te herleiden tot hun moderne tegen-

hangers. Hierbij ging (en gaat) men echter volledig voorbij aan de literaire achtergrond van het 

heldenepos, zoals deze is ontleed door Panzer in 1901. Wat de herkomst van Matelâne betreft, is 

gebleken dat een deel van het verhaal sterk verwant is aan het 3e-eeuwse Romeinse verhaal de 

Historia apollinii regis Tyri. Ongetwijfeld heeft de daarin genoemde havenstad Mytilene op Les-

bos model gestaan voor het in de Gudrun-sage genoemde Matelâne. Door verschrijvingen in de 

loop der eeuwen is het goed te verklaren dat de auteur van Gudrun kwam tot laatstgenoemde 

vorm. Binnen de saga zelf wisselt de naam van Matelane tot Macelane.999 De Gudrun-sage kan 

dus niet als argument gebruikt worden om het castellum Leiden-Roomburg tot koningszetel te 

bestempelen.

Op basis van een vermelding in de kroniek van De Beke (uit circa 1350), suggereerde De Jonge 

dat Voorburg als vroeg-middeleeuwse versterking ooit in handen was van de Friese koning 

Audulfus.1000 De Beke vermelde over de invallen van de Vikingen namelijk dat zij kort na 856 Ken-

nemerland plunderden, waarbij “de kerk van de heilige Adalbert werd gesloopt, de Noordwijkse 

priester Jeroen werd onthoofd en het zeer sterke fort bij Voorburg, dat ooit van koning Aurindi-

lius was, verwoest.”1001 

Deze voorstelling van zaken is echter om meerdere redenen ongeloofwaardig. Ten eerste 

wordt de passage over Voorburg door De Jonge als een vaststaand historisch feit bestempeld 

995	 	Lapidge	et al.	2001	(1999),	192.
996	 	Bazelmans	1999,	134.
997	 	Rijntjes	1995,	157.
998	 	Dolmans/Thunnissen	2002,	28.
999	 	Panzer	1901,	351-360.
1000		De	Jonge/Marcillaud	2001;	De	Jonge	2006b;	2006d.
1001		De	Beke,	Croniken,	XXVII.	Andere	handschriften	noemen	Noordwijk,	waarschijnlijk	afgeleid	uit	de	verschrijving	‘Norenburch’	(Buijtendorp	

2010,	57).
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uit een voor ons onbekende bron aanwezig in de abdij van Egmond, waar De Beke werkzaam 

was. Er is geen rekening mee gehouden dat deze bron wel eens De Beke zelf kan zijn geweest. 

Hij volgde niet slaafs zijn bronnen, maar schreef ook zelf geschiedenis door gegevens te 

interpoleren. De verwoesting van de St.-Adelbertuskapel en de onthoofding van St.-Jeroen zijn 

gebaseerd op beider Vita’s, die beschikbaar waren in Egmond. Het gedeelte over de verwoesting 

van het castrum nabij Voorburg, koning Aurindilii en de dappere, maar de vergeefse strijd van 

de Hollanders staat in geen enkele andere bron vermeld.

De ‘Hollandse episode’ staat in tijd te ver van De Beke af om toevalligerwijs mondeling te 

zijn overgeleverd (over een periode van bijna 500 jaar!).1002 Deze episode is een eigen inbreng 

van De Beke, die in zijn werk een pro-Hollandse benadering heeft, om het dramatische gevolg 

van de Vikinginvallen te verhogen en om de in de geschiedenis nog anonieme Hollanders een 

vergeefse maar eervolle poging tot verdediging van hun land te geven. Aanleiding voor dit 

tekstgedeelte waarin ‘heel Holland’ werd verwoest, is wellicht de passage over het jaar 857 in 

de Annales Bertiniani, waarin de zin voorkomt: “Andere Denen bestormden de handelsplaats 

Dorestad en plunderden het hele eiland der Bataven en het aangrenzende land [cursivering 

MD].” Inspiratie over de verwoesting van Voorburg haalde De Beke misschien wel bij het jaar 

863 in dezelfde annalen, waar wordt verhaald hoe de Vikingen richting Keulen varen. Op die 

tocht verwoesten zij Dorestad en een andere, niet bij naam genoemde nederzetting waar 

Friezen heen waren gevlucht. Een uitgelezen moment voor De Beke om hier Voorburg in te vul-

len, waarvan het omvangrijke ruïneveld in zijn tijd nog steeds zichtbaar was. Deze versterking 

moest toch belangrijk genoeg zijn geweest om geplunderd te worden door de Vikingen!? De Vi-

kingen hadden het echter vooral voorzien op de grotere handelsplaatsen langs de doorgaande 

routes (Dorestad, Utrecht, Witla, Tiel, Xanten etc.). Het feit dat hij niets gedaan heeft met het 

jaar 876 in dezelfde annalen, waar ‘West-Friezen’ de Vikingen juist wel verslaan, is wellicht te 

begrijpen uit zijn pro-Hollandse benadering. De laatste zin van zijn hoofdstuk XXVII, waarin 

vrouwen en kinderen worden afgevoerd, haalde De Beke uit overeenkomstige passages in de 

Annales Xantenses voor het jaar 837, of de Annales Bertinani voor het jaar 834.1003

In de tweede plaats is de herkomst van de naam ‘Aurindilius’ naar mijn mening door De Beke 

afgeleid uit Romeinse muntvondsten of steeninscripties die bij graafwerkzaamheden tussen 

de ruïnes van het oude Voorburg naar boven kwamen. Daarop zullen nogal eens namen als Au-

relianus of Aurelius op hebben gestaan. De eerstgenoemde keizersnaam zal letterlijk vertaald 

zijn als ‘oor van de ezel’ en daarmee de kiem hebben gelegd voor de laat-middeleeuwse mythe 

van koning Eseloor.1004 Dat de vroeg-middeleeuwse Audulfus-munten de inspiratiebron voor 

de naam Aurindilius (of Aurindubius) waren, zoals De Jonge wil, is niet overtuigend. Waarom 

zou men dan vervolgens bij de latinisering de letters ‘rin’ toevoegen? De naam Audulfus op de 

munten was toch al gelatiniseerd?1005 En al zouden er in de Late Middeleeuwen munten van 

1002		Antropologische	studies	wijzen	erop	dat	mondelinge	overleveringen	na	200	jaar	veel	van	hun	realiteitszin	verliezen.	De	Jonge	(2006d,	193)	

vertrouwt	te	veel	op	het	belang	van	laat-middeleeuwse	en	vroeg-moderne	‘volksverhalen’;	deze	waren	nu	juist	de	wereld	in	geholpen	door	

de	populariteit	van	de	kronieken!
1003		Zie	Henderikx	1995	voor	meer	informatie.
1004		Buijtendorp	2010,	59.	Ook	kunnen	de	punten	van	de	lauwerkrans	die	de	keizers	op	munten	droegen	voor	ezelsoren	zijn	aangezien.
1005		De	Jonge	2001,	64;	2006d,	193-194.	Bezwaarlijk	is	verder	het	gemak	waarmee	gesteld	wordt	dat	het	bij	koning	Arindilius/Eseloor,	de	Deense	

Hygelac	en	de	Warnse	Radigis	om	dezelfde	persoon	zou	gaan	(De	Jonge	2006d,	191).	Deze	personages	staan	los	van	elkaar	(zie	hoofdstuk	8).
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Audulfus in Voorburg gevonden zijn, maakt dat deze plaats natuurlijk niet tot zijn bezit of ver-

blijfplaats.1006 

Later zou in de kronieken Voorburg weer een belangrijke rol worden toegekend. In het 

Goudse Kroniekje, geschreven tussen 1437 en 1462, vinden we de eerste aanzetten dat het 

machtige adellijke geslacht van de Wassenaers terug te voeren zou zijn op de oudste inwoners 

van Holland. Koningen die voortkwamen uit de kasteelheer van Leiden, zouden in de 5e eeuw 

Haarlem en Voorburg hebben gesticht. Daarmee waren enkele belangrijke bezittingen van de 

Wassenaers op de kaart gezet.1007

Kortom, net zo min als voor de limesforten is er direct historisch bewijs om aan Foreburg een 

belangrijke rol toe te dichten als vroeg-middeleeuwse versterking of woonplaats van een Friese 

koning. 

Archeologische vondsten in de vorm van een handvol aardewerkscherven en munten (tre-

misses van Madelinus en Karolingische munten) wijzen wel op enige bewoningsactiviteit1008, 

maar in welke vorm is onbekend. Een probleem van de resten van het oude Voorburg was de 

grote omvang. Niet voor niets liet men, net als de puinvelden van de Romeinse steden Xanten 

en Nijmegen, de resten uiteindelijk links liggen en ontstond op enige afstand daarvandaan de 

middeleeuwse bewoningskern. 

7.6 Handelsplaatsen

Al sinds mensenheugenis functioneerden de mondingen van Rijn en Maas als kruispunt van in-

ternationale contacten tussen het Europese vasteland en de rest van de toen bekende wereld. 

De aanwezigheid van knooppunten waar handel en andere vormen van uitwisseling plaatsvon-

den is een logisch gevolg hiervan. Met het heropleven van de handel na de laat-Romeinse tijd 

rijst de vraag hoe deze in het onderzoeksgebied georganiseerd was en welke plaatsen in beide 

riviermondingen daarvoor gebruikt werden. Voor de Maasmond kennen we voor de Karolingi-

sche periode de vermelding van Witla, maar voor de Rijnmond is opvallend genoeg geen con-

temporaine plaatsvermelding bekend. Toch moeten hier één of meer locaties gelegen hebben 

waar schepen binnenliepen op weg van of naar Dorestad, in de Karolingische tijd het meest be-

langrijke emporium in Noordwest-Europa. Op basis van historische en archeologische gegevens 

wordt besproken welke locaties als handelsplaats in aanmerking komen en of er verschillen zijn 

aan te brengen tussen de Merovingische en Karolingische periode. En had de elite veel grip op 

al deze handelsstromen, of maakte de vrij egalitaire kustsamenleving van iedere Fries met een 

schip een potentiële handelaar, zoals Loveluck en Tys recentelijk betoogden?1009 

Voordat we toekomen aan de bespreking hiervan is het van belang in te gaan op de aard van 

de uitwisseling van objecten. Hierin is namelijk de context en de schaal van belang. Een bespre-

king van de goederen die stroomopwaarts en -afwaarts werden vervoerd, maakt duidelijk welke 

plaats en functie deze hadden binnen het uitwisselingsnetwerk. Een volgende vraag is hoe deze 

Friese handel georganiseerd was. 

1006		Het	hierboven	uitgesproken	vermoeden	dat	de	oude	Romeinse	fortificaties	potentieel	aantrekkelijke	locaties	voor	gebruik	door	elitefiguren	

waren,	op	basis	van	analogieën	uit	andere	bronnen,	betekent	echter	niet	dat	we	aan	de	vermelding	van	De	Beke	dan	maar	het	voordeel	van	

de	twijfel	moeten	geven	als	vaststaand	feit	en	afzien	van	bronnenkritiek!	
1007		Aalbers	et al.,	2000,	58.
1008		Buijtendorp	2010,	61	en	311.
1009		Loveluck/Tys	2006.	
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Concepten van uitwisseling: geschenken versus goederen

De huidige gedachten over uitwisseling in de Vroege Middeleeuwen zijn sterk beïnvloed door 

antropologisch onderzoek naar niet-westerse samenlevingen. Aanvankelijk gingen historici 

en archeologen uit van het bestaan van een primitieve vorm van commerciële langeafstands-

handel in doorgaans kostbare goederen, gestoeld op Romeinse en moderne, kapitalistische 

principes. De numismaticus Grierson sprak dit tegen. Hij wees op basis van de Germania van 

Tacitus en het heldenepos Beowulf op het belang van de uitwisseling van luxe geschenken, zo-

als wapens en gouden en zilveren voorwerpen.1010 Deze reciprociteit of gift-exchange schiep een 

persoonlijke band tussen de beide betrokken partijen en structureerde zo een sociaal netwerk 

van reciprociteit, niet alleen binnen elites en daarmee samenhangende groepen, maar ook met 

de bovennatuurlijke wereld van goden en voorouders. 

Gregory bestempelde geschenken als onderdeel van een uitwisseling van onvervreemd-

bare goederen tussen van elkaar afhankelijke personen. Door de sociale beladenheid van de 

voorwerpen waren deze niet zomaar verhandelbaar, omdat ze gepersonificeerd waren met een 

gebeurtenis of persoon. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer een koning uit zijn thesaurus 

waardevolle giften gebruikt om volgelingen aan zich te binden en naar hun waarde te belonen. 

Overige goederen waren daarentegen vervreemdbaar. Ze verwisselden van eigenaar als deel 

van een commerciële transactie tussen onafhankelijke deelnemers, of via een vorm van redis-

tributie. Bij redistributie (tribuut, belasting, renten, oorlogsbuit, piraterij) is sprake van een on-

gelijke verhouding tussen de deelnemers. Goederen worden door afhankelijken afgedragen aan 

mensen met politieke of landsheerlijke macht, die de waren weer aan anderen toewijzen.1011 In 

deze visie werden geschenken uitgewisseld in een gescheiden sfeer, los van meer alledaagse 

handelswaren. De behoeften van boeren, die vrijwel geheel zelfvoorzienend werden geacht, 

speelden nauwelijks een rol.1012 

Deze driedeling in geschenkenuitwisseling, redistributie en commerciële uitwisseling is 

echter te strikt. Bloch en Perry wezen erop dat de vormen niet goed van elkaar te scheiden zijn. 

Bepalend was de context van de transactie en betekenis voor de samenleving. Volgens hen 

dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds uitwisseling gericht op de lange ter-

mijn, van belang voor de reproductie van de sociale en kosmische orde, en anderzijds die van de 

de korte termijn, gericht op individuele transacties en competitie. De langetermijnuitwisseling 

kon echter niet bestaan zonder de tweede vorm, aangezien via deze weg goederen verkregen 

werden die nodig waren voor het instandhouden van de maatschappelijke orde. Bijvoorbeeld 

aardewerk kan als bulkgoed commercieel zijn verhandeld in een havenplaats, waarvan een 

Tatinger kan zijn weg vond als geschenk op een feest ter ere van de volwassenwording van 

een jongeman als krijger. Dit betekent dat objecten konden wisselen van uitwisselingssfeer, 

hetgeen gepaard ging met procedures en rituelen waarin de centrale normen en waarden van 

de samenlevingen centraal stonden.1013 

In bovenstaande discussie werd weinig aandacht geschonken aan de relatie met de ach-

terliggende productie en consumptie. De afgelopen decennia is erop gewezen dat niet zozeer 

de internationale langeafstandshandel maar juist de (inter-)regionale uitwisseling de stimule-

rende factor achter de opkomst van emporia als Dorestad en Hamwic was. Deze kernen konden 

1010		Grierson	1959;	Moreland	2000a.
1011		Gregory	1982;	Polanyi	1957.
1012		Moreland	2000a.
1013		Bloch/Parry	1989,	23-30.
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niet functioneren zonder een economisch geïntegreerd achterland en een daaruit afkomstige 

agrarische surplusproductie.1014 

Goederenstromen

Welke goederen uitgewisseld werden komt in historische bronnen slechts sporadisch naar 

voren. Duidelijk is wel dat een deel van de waren in de loop van de Middeleeuwen en de vroeg-

moderne tijd telkens weer genoemd werden.1015 Archeologische vondsten bevestigen niet alleen 

deze constante, maar plaatst het verkeer ook dieper terug in de tijd en wijst bovendien zaken 

aan die niet uit bronnen bekend zijn. Problematisch blijft natuurlijk de kwantificering van de 

goederenstromen, zeker wat het bulkgoed betreft. Hieronder worden de waren besproken in 

twee categorieën: 

	› import	(goederen	afkomstig	van	buiten	de	kustregio	en	aangevoerd	via	de	grote	rivieren	en	de	

Noordzee)	

	› export	(goederen	geproduceerd	in	de	kustregio	zelf	en	als	tegenwaarde	gebruikt)

Beide categorieën bevatten producten die het kustgebied slechts passeerden als transito-

waren. De verhouding tussen deze transitohandel en de eigen regionale inbreng komt na de 

bespreking van de import en export aan bod. Verder is de schaal van de uitwisseling van belang. 

Wickham gaat uit van een driedeling: de uitwisseling van luxe goederen, gebruiksgoederen in 

bulk en lokale, kleinschalige uitwisseling. De eerste en laatste vorm komen altijd voor, maar 

de verhandeling van bulkgoed niet. Een kenmerk van bulkgoed is dat het wordt vervoerd over 

middellange afstand tussen twee regio’s en bestaat uit waren die in grote aantallen kunnen 

worden gemaakt, goedkoop genoeg voor de koper maar duur genoeg voor de verkoper om enige 

winst te maken.1016 In samenhang met de context van de uitwisseling kan ook de schaal ervan 

veranderen. Wijn kan vervoerd zijn in bulk, waarvan één ton wordt verhandeld als luxegoed (zie 

tabel 7.2 hieronder). 

Import

Een belangrijk deel van de importen was afkomstig uit het Frankische achterland, via de Rijn en 

Maas. Aan de basis hiervan stond de wijnhandel. Rijnwijn was, zeker onder de elite, een gewild 

product. Gegevens uit de Late Middeleeuwen wijzen op een redelijk constant aandeel; ongeveer 

één op de drie vrachten bestond uit wijn.1017 Langs archeologische weg wijzen waterputten 

waarin hergebruikte houten tonnen zijn gebruikt, op het belang van de wijnhandel, zeker 

wanneer het hout afkomstig blijkt uit Zuid-Duitsland. In elke nederzetting zijn hiervan wel 

voorbeelden te vinden. De aardewerken reliëfbandamforen, die soms wel als containers voor 

wijn worden beschouwd, lijken mij door hun breekbaarheid ongeschikt. Bovendien werden 

deze gemaakt op een andere locatie dan de wijn.

In de Vroege Middeleeuwen was in het kustgebied zelf veel bouwhout aanwezig in de 

bosbestanden van de duinstreek en de rivieroevers.1018 Maar het is mogelijk dat een deel van 

het eikenhout van gebouwen, oeverbeschoeiingen en waterputten ingevoerd werd uit bijvoor-

beeld de Vogezen of Zuid-Duitsland, zoals blijkt uit een lofdicht uit de vroege 9e eeuw.1019 Het 

1014		Zie	onder	meer	Van	Es	1990	en	Moreland	2000a,	32-33	en	2000b;	Verhulst	2002,	112.
1015		Vgl.	de	goederen	genoemd	in	onder	meer	Hodges	1982,	105;	Lebecq	1983,	Verhulst	2002,	Middleton	2005	en	Weststrate	2008.	
1016		Wickham	2005,	696-700.
1017		Weststrate	2008,	71	en	270-271.
1018		Casparie/Swarts	1980,	267	(Dorestad);	Lange	2009,	279	(Utrecht-Leidsche	Rijn	A2).
1019		Lebecq	1983,	II,	24-30.
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bouwhout zal zijn aangevoerd per schip of als vlot, zoals nog tot in de late 19e eeuw gebruikelijk 

was.1020 

Metaal was niet als grondstof in het kustgebied voorhanden, tenzij men schroot omsmolt. 

Voor gereedschappen, wapens en andere gebruiksvoorwerpen is ijzer belangrijk, voor sieraden 

en munten brons, zilver en goud.

Tussen de smeed- en herverhittingsslakken van Rijnsburg bevonden zich enige vloeislak-

ken, wat zou wijzen op ijzerproductie ter plaatse uit erts. In de nederzetting van Leidsche Rijn 

(LR51-54) zou zelfs het grootste deel van de slakken uit productieslak te bestaan.1021 Aangezien 

ijzererts in het kustgebied niet voorhanden is, impliceert dit een handel in erts. Dit is niet 

erg plausibel. Men zou verwachten dat men uit gebieden waar ruw ijzer werd geproduceerd, 

uit zogeheten klapperstenen of moerasijzererts op de Veluwe en het Montferland, wolf of 

ijzerbaren werden geëxporteerd en geen erts.1022 Er bestaat geen enkele aanwijzing dat vlak bij 

Rijnsburg of de Leidsche Rijn lokaal moerasijzererts voorhanden was. Wellicht speelt hier een 

determinatierprobleem een rol: herverhittingsslakken lijken nogal sterk op bodemslakken van 

hoogoventjes of smeedhaarden en zijn alleen door chemische analyse te onderscheiden.1023

Het overgrote deel van de geïmporteerde natuursteen afkomstig uit opgravingen bestaat 

uit fragmenten van maalstenen gemaakt van tefriet, een poreuze vulkanische basaltlava uit het 

Eifelgebergte nabij Mayen. Natuursteen die ook werd ingevoerd betreft vijzels en slijp-, wet-, 

wrijf- en klopstenen, voornamelijk gemaakt van zandsteen en kwartsiet uit de Ardennen of het 

Rijnmassief. De kalkstenen vijzels waren afkomstig uit de Maasvallei. Van de wetstenen was 

een deel afkomstig uit Zuidoost-Engeland en Zuidwest-Noorwegen. Kleine bewerkte fragmen-

ten vuursteen werden in combinatie met een ijzeren vuurslag gebruikt als aansteker. Platte 

stukken zwarte lydiet werden gebruikt als toetssteen, gemaakt van verder stroomopwaarts 

aanwezige kiezels uit het stroombed van Rijn en Maas.1024

Fragmenten van andere steensoorten, zoals tufsteen en Grauwacke, zullen in de Vroege 

Middeleeuwen nog niet zijn ingevoerd, maar zijn verzameld uit de resten van Romeinse castella 

en overige steenbouw binnen de eigen regio. Hetzelfde geldt voor stukken van Romeinse fabri-

cagesteen, zoals dakpannen en bakstenen. Een deel van deze stenen is gebruikt voor het maken 

van gewichten voor weefgetouwen of visnetten. Andere doeleinden waaraan te denken valt, 

zijn het plaveien van haardplaatsen, als hittesteen (voor het aan de kook brengen van water), 

als padverharding of als stiep onder een paalfundering. 

Archeobotanische monsters uit Leiderdorp en Dorestad met akkeronkruiden die typisch zijn 

voor zuidelijke streken wijzen op de invoer van graan, maar op welke schaal dit gebeurde is niet 

duidelijk.1025 Structureel of alleen in tijden van hongernood?

De belangrijkste vondstcategorie die wijst op import uit het Frankische achterland is het 

draaischijfaardewerk. In de Merovingische periode bedroeg het aandeel hiervan in Zuid-

Hollandse nederzettingen en grafvelden 80 tot 100 % (zie fig. 7.4 en bijlage 10), bestaande uit 

ruw- en gladwandige vormen in diverse baksels. Een deel hiervan is zeker afkomstig uit Mayen, 

de overige baksels behoren tot nog onbekende productiecentra elders langs de Rijn- en Maasoe-

vers. Het bestaan van een interregionaal netwerk van uitwisseling langs de Rijn blijkt uit de ver-

1020		Weststrate	2008,	83-84.
1021		Kerkhoven	2010,	241-242.
1022		Heidinga/Van	Nie	1993;	Joosten	2004.
1023		Joosten	2004,	18.
1024		Kars	1983.
1025		Pals	1986;	Van	Zeist	1990.
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spreiding van identieke rolstempels op knikwandpotten (bijlage 11). Het verspreidingsgebied 

van knikwandaardewerk met dellen op de knik sluit hier op aan (fig. 7.5 en bijlage 12). Naar ver-

wachting zullen deze knikwandpotten uit het Duitse achterland afkomstig zijn. Importen van 

draaischijfaardewerk vinden we tevens in Noord-Holland en Friesland, met name in Wester- en 

Oostergo. Het aandeel wisselt daar wel sterker per vindplaats: slechts 4 tot 30% in grafvelden, 

maar een nederzetting als Wijnaldum had in de Merovingische periode een aandeel van 64 à 88 

%.1026 Het lagere aandeel draaischijfaardewerk ten opzichte van het Zuid-Hollandse kustgebied 

zal veroorzaakt zijn door de grotere afstand tot de Rijn als belangrijkste doorgaande transport-

route: in Merovingisch Kootwijk bijvoorbeeld, bedroeg het aandeel importaardewerk 80 %.1027

Toch moet men zich bij zo’n groot aandeel draaischijfaardewerk afvragen of het deels in het 

kustgebied zelf is gemaakt. Het verzorgingsgebied van aardewerk uit veel ovens was vrij lokaal, 

zoals de verspreiding van baksels uit ovens te Ubbergen (bij Nijmegen), Kessel-Hout, Cuijk en 

Maastricht laat zien.1028 Wimmers merkte over het Merovingische aardewerk uit het Rijnsburgse 

grafveld op dat bijna 60 % op het eerste gezicht als ‘lokaal’ bestempeld kan worden.1029 Een 

1026		Tabel	14	in	Knol	1993,	168.	Gebaseerd	op	grafvelden	met	draaischijfaardewerk	en	meer	dan	twaalf	potten	in	totaal.	Voor	Wijnaldum	zie	Ger-

rets/De	Koning	1999,	97-98.
1027		Heidinga	1987,	20.
1028		Mondelinge	mededeling	dr.	A.	Verhoeven	(UvA,	AAC).
1029		Wimmers	1986,	12	en	fig.	3.
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Fig. 7.4 Aandeel van draaischijfaardewerk uit de Merovingische periode in nederzettingen en grafvelden uit West-

Nederland en Friesland, stroomafwaarts van Dorestad.
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systematisch onderzoek naar baksels en gebruikte kleien van aardewerk uit de Merovingische 

periode is dringend gewenst.

Omdat vroeg-middeleeuwse resten van misbaksels of ovens vooralsnog ontbreken ga ik uit 

van het ontbreken van een regionale productie van draaischijfaardewerk in het kustgebied zelf. 

Het ontbreken daarvan kan een verklaring zijn waarom in de 8e eeuw nu juist een traditie als 

die van de handgevormde kogelpot zich in korte tijd doorzette, als opvolger van het eveneens 

handgemaakte Hessens-Schortens aardewerk. Deze kogelpotten werden vervaardigd door de 

boerenhuishoudens zelf, eventueel in ateliers in handelscentra als Dorestad naarmate de vraag 

groeide.1030 Mogelijk verwijst de plaatsnaam Potarnem uit de Utrechtse goederenlijst, gelegen 

ergens tussen Woerden en Alphen aan den Rijn, naar een dergelijk atelier. Naar mijn mening 

betekende dit toponiem namelijk ‘pottenbakkers woonplaats’.1031

Het succes van de kogelpot blijkt uit het aandeel draaischijfaardewerk in de Karolingische 

periode: dit zakt in Zuid-Holland terug tot 51-62 %, met nog lagere aantallen verder noordelijk 

langs de kust door de grotere afstand vanaf de productie- en stapelplaatsen. Alleen in de grote 

handelsplaats Dorestad, een centraal verdeelpunt, is het aandeel importen met 86 % relatief 

1030		Verhoeven	1998,	265.
1031		Deze	verklaring	van	de	plaatsnaam	Potarnem	zou	aan	kracht	winnen	indien	sprake	was	van	dubbel-t	(Pottar +	heem).	Het	voorbeeld	van	

de	plaatsnaam	Potterne	uit	Wiltshire	(Groot-Brittannië),	in	1086	genoemd	als	Poterne,	laat	zien	dat	dit	geen	probleem	hoeft	te	zijn	(zie	Mills	

2003,	375).	Overigens	zou	de	naam	ook	kunnen	worden	verklaard	als	‘woonplaats	met	pottenbakkerij’,	indien	we	het	eerste	lid	verklaren	uit	

het	Oudengelse	pott	+	aern	(‘gebouw	waar	potten	worden	gemaakt’)	+	heem	(woonplaats).	

NOORDZEE

Fig. 7.5 Vindplaatsen van 

knikwandpotten met dellen 

op de knik uit het onder-

zoeksgebied Zuid-Holland 

(stand 2009) en het Duitse 

Nederrijngebied (aangevuld 

naar Siegmund 1998, Abb. 54).
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hoog (zie fig. 7.6 en bijlage 10). Het draaischijfaardewerk beperkte zich vrijwel uitsluitend tot 

vormen uit de grotere productiecentra van Mayen en Badorf/Walberberg. Dat de kogelpot een 

relatief groot aandeel uitmaakte van het aardewerkspectrum lijkt geen reactie te zijn op een 

kleiner aanbod van draaischijfaardewerk. Men zou immers verwachten dat de vraag in de loop 

der tijd juist toenam. De kogelpot was een eigen initiatief uit het Friese kustgebied, waarvan de 

gestage verspreiding over een groter deel van Noord-Nederland en het Noord-Duitse Saksische 

gebied in de 8e en 9e eeuw niet alleen te danken was aan de gunstige eigenschappen als kook-

pot, maar ook aan de mogelijkheden die het Friese handelsnetwerk bood.1032 

Aardewerk werd en masse geproduceerd en was een relatief goedkoop product. Dat het in 

grote getale wordt aangetroffen bij archeologisch onderzoek betekent niet automatisch dat 

dit het belangrijkste handelsgoed was. De archeologische kwantiteit wordt bepaald door de 

onvergankelijkheid en de context waarin het gevonden wordt. In kleigebieden met zijgeulen 

waarin aardewerk weggegooid werd, blijven duizenden scherven bewaard, terwijl bij opgravin-

gen op het zand veel minder bewaard is gebleven. Verder is het breekbaar en vooral kookpotten 

gaan niet al te lang mee. Ontnuchterend is een schatting van de hoeveelheid aardewerk die 

per vaarseizoen Karolingisch Dorestad bereikte uit het Duitse Rijnland. Uitgaande van kleine 

‘potscheepjes’ met een laadruimte van 2,5 m3 (voor 250 potten) waren er hooguit 30 scheepjes 

nodig om Dorestad zelf van aardewerk te voorzien en nog eens 30 ladingen voor de rest van 

1032		Vergelijk	het	ontstaan	van	Ipswich ware	in	de	loop	van	de	8e	eeuw,	dat	voornamelijk	verspreid	raakte	in	het	directe	achterland	van	de	gelijk-

namige	handelsplaats.	
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 Fig. 7.6 Aandeel van draaischijfaardewerk uit de Karolingische periode in nederzettingen en grafvelden uit West-

Nederland en Friesland, stroomafwaarts van Dorestad.
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Nederland.1033 Een berekening van de hoeveelheid potten die jaarlijks nodig waren voor één 

huishouden in Merovingisch Rijnsburg kwam uit op anderhalve pot.1034 Op basis van deze schat-

tingen is het niet verwonderlijk dat aardewerk in vroeg-middeleeuwse bronnen vrijwel nooit 

wordt genoemd, behalve als figurant in de Miracula van St.-Goaris (ca. 839). Dit wonder verhaalt 

over pottenbakkers die met hun lading aardewerk de Rijn afvaren, maar omkomen in een 

stroomversnelling wanneer ze niet kunnen wachten op een vrome vrouwelijke medepassagier, 

die even is gaan bidden in de kloosterkerk van de heilige. De enige overlevende van het ongeluk 

is het zoontje van de vrouw.1035

Een laatste vondstcategorie die wijst op een herkomst van buiten de regio is glas. Drinkgla-

zen, afkomstig uit de dichtbeboste gebieden als de Eifel en de Ardennen, werden ingevoerd uit 

dezelfde richting als een deel van het draaischijfaardewerk. Glazen zijn te beschouwen als een 

luxeproduct, alhoewel het zeven van grondmonsters in Karolingisch Dorestad duidelijk maakte 

dat glas in grotere hoeveelheden voorkwam dan gedacht.1036 

Kralen van opaak glas werden waarschijnlijk voor een deel verkregen door invoer. Daar-

naast is een deel in het kustgebied zelf gemaakt, zoals het productieafval uit de eerste helft 

van de 7e eeuw uit Rijnsburg aantoont (fig. 7.7).1037 De vraag is of deze activiteit werd uitgevoerd 

door rondreizende specialisten of dat dit een bijproduct was van de lokale smid. De zeldzaam-

heid van dergelijke vondsten, de geringe hoeveelheid afval en de vaardigheid en kennis die 

hiervoor vereist is, wijst eerder in de richting van rondtrekkende kralenmakers. Dat een deel 

van de kralen niet simpelweg kant-en-klaar werd aangevoerd maar ter plaatse werd gemaakt, 

kan te maken hebben met het anticiperen op een plotseling toegenomen vraag, of misschien 

was dit magische aspect van zijn werk belangrijk voor zijn klanten?1038

1033		Van	Es/Verwers	1994.
1034		Dijkstra	2004,	404.
1035		Lebecq	1983,	II,	150-151.
1036		Mondelinge	mededeling	J.	van	Doesburg	(RCE).
1037		Dijkstra/Sablerolles/Henderson	2010.
1038		Voor	het	magische	aspect	van	ambachten	zie	Callmer	2003,	357	e.v.

Fig. 7.7 De kralenmaker aan het werk. Het gesmolten glas wordt op de 

punt van een pontil gewikkeld, terwijl de temperatuur in de oven wordt 

gereguleerd door twee blaasbalgen. Reconstructie op basis van de oven- en 

afvalresten uit Rijnsburg (tekening auteur).
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Analyse van de gekleurde glasstaafjes uit Maastricht, Wijnaldum en Rijnsburg, die als grond-

stof voor de kralen dienden, wijzen niet op één gemeenschappelijke herkomst maar op drie niet 

nader lokaliseerbare regionale bronnen.1039 Voor zowel Rijnsburg en Wijnaldum kan men zich 

afvragen of deze staafjes in de eigen regio werden gemaakt. Net als bij veel van het Merovin-

gische draaischijfaardewerk zal het gaan om een herkomst uit verschillende stroomopwaarts 

gelegen centra, naar verwachting dezelfde plaatsen als waar drinkglazen werden gemaakt. 

Hoogstens de kralenmaker zelf zou dus uit de kustregio kunnen komen. Over kralenproductie in 

de Karolingische periode is weinig bekend. Alleen uit Dorestad zijn vondsten voorhanden. Een 

aanwijzing dat het maken van kralen gecentraliseerd plaatsvond? 

Ruwe barnsteen was een andere grondstof die voor kralen en hangers werd gebruikt, maar 

die hier ter plaatse werden gemaakt. De Zuid-Baltische kusten zijn een bekend verspreidings-

gebied van deze fossiele hars. Daarnaast kan het worden aangetroffen langs de kusten van 

Denemarken, Noord-Duitsland en Noord-Nederland.1040 Scandinavië stond ook bekend om an-

dere producten, zoals pelzen en walrusivoor. Van pelzen zijn in Keulen 7e- tot 8e-eeuwse resten 

aangetroffen in de vorm van poot- en kaakfragmenten van de rode vos en waarschijnlijk ook 

poolvos.1041 

De handel in slaven was in de Vroege Middeleeuwen nog een vertrouwd beeld. Krijgsgevan-

genen uit de vele Europse stijdtonelen die geen losgeld opleverden, werden doorverkocht als 

slaven. De vroegste historische vermelding van een Friese koopman in 679 betreft de aankoop 

door hem van een slaaf op de markt in Londen.1042 Veel van de slaven die werden buitgemaakt 

bij de campagnes van Karel de Grote tegen de stammen in Noord- en Midden-Europa werden 

verhandeld via havens als Arles en Venetië richting Noord-Afrika en het Midden-Oosten.1043 

Luxe exotische producten, zoals oriëntaalse stoffen of specerijen, ontsnappen gewoonlijk 

aan het archeologisch bodemarchief. Opvallend zijn de resten van walnoot en druiven (of 

eerder rozijnen) uit een archeobotanisch monster uit Leiderdorp-Hoogmadeseweg. Behalve 

één historische vermelding over het transport van olijfolie over de Rijn zijn er geen aanvullende 

archeologische bewijzen voor de handel in dit product bekend. Fragmenten van mediterrane 

dikwandige amforen – bekend uit de Romeinse periode – ontbreken in vroeg-middeleeuwse 

context. Werd de olie misschien vervoerd in tonnen of overgeheveld in andere grote kruiken 

zoals reliëfbandamforen?

Export

De aanwezigheid van bovengenoemde importproducten – voor zover archeologisch vatbaar – 

maakt duidelijk dat er in het kustgebied voldoende surplus voorhanden was om uit te wisselen. 

Welke goederen dit waren en in welke aantallen ze verhandeld werden, is moeilijk in te schat-

ten, omdat het ging om organische, vergankelijke waren. 

Het uit historische bronnen meest genoemde exportproduct was het Friese laken. Het 

betrof laken stoffen en mantels in diverse kleuren, die binnen het hele Frankische Rijk bekend 

waren. Hieronder waren ook stoffen met een hoge kwaliteit, aangezien ze deel uitmaakten 

van diplomatieke geschenken van Karel de Grote aan de kalief van Bagdad, Harun al-Rachid.1044 

1039		Dijkstra/Sablerolles/Henderson	2010,	190.
1040		Kars	1983.
1041		Berke	1997,	410.
1042		Lebecq	1983,	deel	II,	232.
1043		Verhulst	2002,	105	en	107.
1044		Verhulst	2002,	75-76	en	111.
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Beweerden sommige historici in eerste helft van de 20e eeuw nog dat het Friese laken afkomstig 

was uit Vlaanderen en Engeland, met de Friezen slechts als tussenhandelaren, inmiddels is door 

archeologische gegevens wel duidelijk dat dit laken heel goed uit het Friese kustgebied zelf kan 

stammen. Behalve vondsten gerelateerd aan weefgetouwen spreekt dit vooral uit het relatief 

hoge aandeel schaap binnen de veestapels van nederzetingen in het kustgebied (zie bijlage 8). 

Dat een deel van de pallia Fresonica feitelijk was aangevoerd vanuit Vlaanderen en Engeland is 

daarnaast best mogelijk.1045 Behalve lakense stoffen moet ook de fabricage van linnen van enig 

belang zijn geweest, getuige de vondst van productieafval van vlas in meerdere onderzochte 

nederzettingen in het onderzoeksgebied.

Over de organisatie van de Friese textielproductie is niets bekend. Aangezien weven binnen 

het boerenbedrijf een normale bezigheid was voor de boerin, kunnen veel agrarische bedrijven 

erbij betrokken zijn geweest. Misschien dat boerderijen die deel uitmaakten van een domein 

alleen verplicht waren tot het leveren van halffabrikaten in de vorm van wol, vlas, of spintollen 

met gesponnen draad, die elders werden verwerkt tot weefsels? Dergelijke leveranties zijn 

bekend van domeinen in 9e-eeuws Noord-Frankrijk en België.1046 

Zout was een ander gewild product vanwege het gebruik als conserveringsmiddel. Eén van 

de plaatsen waar het (op grote schaal?) gewonnen werd was Zeeland. Tweemaal zijn hier schen-

kingen van zoutpannen overgeleverd, aan de abdij van Lorsch (775/776) en de St.-Gertrudisabdij 

te Nijvel (877). De zoutwinning vond plaats door middel van selnering, een proces waarbij verzilt 

veen werd uitgegraven om te worden verast en gezuiverd tot zout.1047 Ook voor Noord-Holland 

en het kustgebied tussen Vlie en Wezer zijn aanwijzingen voorhanden voor zoutwinning uit ver-

zilt veen of zeegras, vanaf de Romeinse of Karolingische tijd.1048 In de Rijn-Maasdelta kwamen 

hoogtens delen van de Zuid-Hollandse Eilanden in de Maasmond in aanmerking voor zoutwin-

ning uit verzilt veen, aangezien het grootste deel van het Zuid-Hollandse veengebied beschut 

lag achter de strandwallen. 

De verwijzingen naar visrechten in de Utrechtse goederenlijst wijzen op de visvangst in 

rivieren en meren als belangrijke inkomstenbron. De weinige gegevens uit gezeefde monsters 

laten zien dat zowel zoetwatervis als vissen uit de rivierestuaria en kustwateren op het menu 

stonden. Voor zoetwatervis zal men stroomopwaarts geen belangstelling hebben gehad. Deze 

kon men immers ook daar vangen. Alleen zeevis zal over grotere afstand zijn verhandeld in 

gedroogde, gerookte of gezouten vorm. De in Utrecht-Leidsche Rijn (7e-8e eeuw) en Dorestad 

(8e-9e eeuw) gevonden zeevis (met een aandeel van 7 tot 9% binnen het totale visspectrum in 

deze nederzettingen) moet gezien de afstand tot de kust geconserveerd zijn geweest.1049 De 

kabeljauwresten uit de opgraving Keulen-Heumarkt (7e-10e eeuw) zal als stokvis zijn aangevoerd 

vanaf de Noordzeekust of misschien wel vanaf de Oostzee.1050

Zoölogisch onderzoek naar de samenstelling van de veestapel biedt enige opties in welke 

agrarische producten gehandeld kan zijn. Botassemblages van rund in de oevernederzettingen 

van zowel Leiderdorp, Oegstgeest en Valkenburg laten een relatief hoog aandeel zien in de 

slacht van kalveren (max. 24 maanden oud). Dit kan wijzen op verfijnde eetgewoonten, maar 

dit zal eerder een prettige bijkomstigheid zijn van een gerichtheid op melkproductie (en kaas 

1045		Lebecq	1983,	I,	131-134;	Verhulst	2002,	75-76-111.
1046		Verhulst	2002,	73-74.
1047		Leenders	2007.
1048		Van	Geel/Borger	2002;	De	conclusie	was	eerder	nog	negatief,	zie	Besteman	1974.	
1049		Beerenhout	2010,	342;	Prummel	1983,	tabel	23	en	256-257.
1050		Berke	1997,	406	en	410.
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en boter). Dit sluit een export van vlees overigens niet uit. Hetzelfde zien we bij de schapen (of 

geiten) in Leiderdorp en Oegstgeest, waar oudere geslachte dieren ontbreken. Het vlees kan ge-

leverd zijn op de hoef of in gezouten of gerookte vorm voor transport met schepen (fig. 7.8). De 

levering van huiden of zelfs leer van runderen, schapen of geiten is een andere mogelijkheid.1051 

Het probleem bij al deze opties is dat ze moeilijk zijn te vertalen naar een surplusproductie voor 

de export en niet worden ondersteund door contemporaine historische bronnen. Natuurlijk 

bestaat er altijd de kans dat deze producten hun weg vonden naar grotere centra als Dorestad 

en Keulen, maar vooralsnog blijft dit slechts een suggestie. 

De schaal van ambachtelijke activiteiten is eveneens moeilijk vast te stellen voor de diverse 

producten die uit lokale grondstoffen werden gemaakt, zoals het draaien van houten kommen, 

het maken van schoenen, of hertshoornen kammen. In vrijwel elke opgegraven nederzetting uit 

de Merovingische periode komen we productieafval van één of meer van deze producten tegen, 

maar daarbij gaat het hoogstens om een handvol fragmenten. Alleen Karolingisch Valkenburg-

De Woerd laat een bovengemiddelde concentratie van kammakersafval zien, wat kan wijzen 

op specialisatie. Nu is het vinden van dergelijk afval afhankelijk van diverse post-depositionele 

factoren en de opgravingsmethodiek, maar men ontkomt niet aan de indruk dat deze produc-

ten vooral voor het eigen huishouden of de nederzetting werden gemaakt en eventueel voor de 

omliggende regio.1052

Waren die hier slechts worden aangestipt als potentiële exportartikelen zijn slaven, jacht-

honden, kleurstoffen, bijenwas en honing.

(Inter)regionale rivierhandel versus overzeese langeafstandshandel

Overzien we de goederenstromen, dan lag de nadruk in de eerste plaats op lokale en regionale 

uitwisseling binnen het eigen kustgebied. Op de tweede plaats kwam de interregionale rivier-

handel met het continentale achterland, in het bijzonder de Rijnhandel. De wortels daarvan 

lagen in de prehistorie en de handel was gericht op het verkrijgen van schaarse primaire 

behoeften als ijzerwaren, maalstenen, wetstenen en granen. Het belangrijkste wat men hier 

1051		Al	in	de	Romeinse	tijd	werden	door	de	kustbewoners	huiden	verhandeld.	Een	conflict	over	de	levering	van	runderhuiden	was	zelfs	aanlei-

ding	tot	de	Friezenopstand	in	28	na	Chr.,	zoals	verhaald	door	Tacitus	(Annales IV,	72-73).
1052		Een	vergelijkende	studie	naar	de	versieringspatronen	op	kammen	uit	verschillende	vindplaatsen	zou	duidelijk	kunnen	maken	in	hoeverre	

we	rekening	moeten	houden	met	rondreizende	kammenmakers.	

Fig. 7.8 Koeien langs de waterkant. Een 

belangrijk vroeg-middeleeuws 

exportproduct? Foto auteur.
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producten

uitwisseling

luxe

waren

interregionale

 uitwisseling 

van bulkgoed

lokale/regionale

kleinschalige 

uitwisseling

IMPORT

wijn • •
bouwhout •
ijzerwaren (gereedschappen, wapens) • •
koper- en bronswaren (ketels) ? • •
lood / tin •
ijzererts •
dure sieraden / (half)edelstenen •
goud / zilver (gemunt en ongemunt) • (•)

natuursteen (maalsteen, wetsteen) • •
graan • •
draaischijfaardewerk • •
drinkglazen • ?

glaskralen / barnsteen ? ?

pelzen •
ivoor •
slaven • •
oriëntaalse stoffen (zijde, brokaat) •
specerijen •
olijfolie • ?

EXPORT

laken (wool, spinsels) • • •
linnen (•) • •
zout • •
zeevis • •
kaas en boter ? •
vlees ? •
huiden / leer ? •
lederwaren (schoenen) ? ? •
houten gebruiksvoorwerpen (kommen) •
hertshoornen kammen •
handgemaakt aardewerk (kogelpot) •
bijenwas / honing • •
slaven • •

Tabel 7.2 Boodschappenlijst van de Friese handel voor het westelijk kustgebied voor drie niveau’s van uitwisseling, op basis 

van historische en archeologische bronnen.
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tegenover kon stellen was textiel en zout. Andere producten van huisvlijt, zoals kaas en boter, 

zullen eerder als bijgoed zijn verhandeld, aangezien het maken daarvan zich niet beperkte 

tot boerderijen in de Lage Landen. Het meeste ervan zal ten goede zijn gekomen aan de eigen 

behoefte en wellicht aan die van de eigen nederzetting of regio. Hetzelfde geldt voor hertshoor-

nen kammen die op meerdere plaatsen langs de rivier werden gemaakt. 

Wat betreft de luxe waren moeten we rekening houden met overrepresentatie in de histori-

sche bronnen door hun zeldzaamheid. Alleen al door hun aard zullen kostbare goederen slechts 

een klein aandeel hebben gehad. Het zal niet altijd eenvoudig zijn geweest iets uit de eigen 

kustregio tegenover luxe goederen te stellen, behalve dan laken uit het duurdere prijssegment, 

tribuutheffing, piraterij of politieke verbintenissen. Dit is het punt waarop de kustbewoners 

hun grootste troef konden uitspelen, namelijk de strategische ligging van hun woongebied. Dit 

bracht ze in hun rol als dé tussenhandelaren van de langeafstandshandel via de Rijnroute. 

Bij het vaststellen van de ontwikkeling van de Friese handel waarschuwde Boeles voor 

“de neiging om de actieve handelsbetrekkingen der Friezen met omringende landen, tot zeer 

vroege tijden terug te brengen, de betekenis daarvan te overschatten en hunne latere, alge-

meen erkende praestaties als het ware te antedateren.”1053 Voor een deel heeft hij hierin gelijk. 

Tussen de late 5e eeuw en de 7e eeuw was de uitwisseling nog sterk gericht op de continentale 

Rijnhandel. Het draaischijfaardewerk uit het Duitse Rijnland, en in het kielzog daarvan waar-

schijnlijk ook ander bulkgoed zoals maalstenen, verlieten niet of nauwelijks het continent.1054 

De uitwisseling van dergelijke bulkgoederen wijst niet alleen op het bestaan van een stabiel 

interregionaal Fries-Frankisch netwerk, maar ook op de economische complexiteit ervan.1055 

Het weinige materiaal dat in Oost-Engeland of Zuid-Scandinavië terecht kwam, zal daar hooguit 

terecht zijn gekomen als ‘luxe’ bijgoed van de wijnhandel, samen met drinkglazen en andere 

prestigieuze goederen, voornamelijk in ruil voor goud wat de 5e en vroege 6e eeuw betreft.1056 

Gebruiksvoorwerpen die in het Frankische Rijk vrij gewoon waren konden overzee eindigen als 

iets bijzonders, dat na aankomst verder verspreid werd via andere, meer gepriviligeerde elite-

netwerken. De langeafstandshandelaar kreeg dus niet overal te maken met hetzelfde economi-

sche systeem. Zijn horizon reikte van commerciële transacties tot het uitruilen van giften.1057 

Illustratief hiervoor zijn de reizen van de 9e-eeuwse Noorse chieftain Ottar, die hem brachten 

van de jagers/verzamelaars rond de Witte Zee, via handelsplaatsen als Kaupang (nabij Oslo) en 

Haithabu (nabij Sleeswijk) tot aan het hof van koning Alfred de Grote in Wessex.1058

Eenzelfde breed economisch scala was waarschijnlijk ook van toepassing op het gebruik van 

geld. De gouden solidi en tremisses dienden door hun waarde niet zozeer als kleingeld, maar 

voornamelijk als primitive valuables of primitive currency in de vorm van geschenk, bruidschat, 

weergeld, tribuut of smeergeld. De introductie van zilvergeld vanaf de late 7e eeuw maakt dui-

delijk dat er vanaf die tijd behoefte bestond aan een kleinere munteenheid binnen het gestaag 

toenemende handelsverkeer van het zuidelijk Noordzeegebied. In het Frankische Rijk maakte 

men hiervoor penningen aan, terwijl in Angelsaksisch Engeland, Frisia en Denemarken ‘proto-

1053		Boeles	1951,	360.
1054		Zie	bijvoorbeeld	de	verspreiding	van	Merovingisch	continentaal	draaischijfaardewerk	in	Engeland,	dat	dateert	na	625	en	zich	beperkt	tot	

Oost-Kent,	de	Thamesdelta	en	de	oostkust	van	Suffolk.	(Arnold	1997,	114-115	en	fig.	5.9).
1055		Wickham	1998,	283;	2005,	700.
1056		Evison	1979;	Hodges	1982;	Näsman	1991a.
1057		Heidinga	1997,	29-30.
1058		Lund	1984.
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penningen’ werden geslagen, de zogenaamde sceatta’s.1059 De Karolingische geldhervorming 

van 793 voegde hier nog halve penningen (obolen) aan toe.1060 De beschikbaarheid van het zilver 

dat als basis voor de muntslag diende was te danken aan een positieve uitwisselingsbalans met 

Zuid-Scandinavië. Deze regio kreeg het zilver op zijn beurt middels de handel in pelzen en dure 

slaven met Byzantium en het Kalifaat, die zilvermijnen beheersten in Afghanistan en Transoxa-

nië.1061 

De integratie van Frisia binnen het Frankische Rijk kwam zowel de interregionale handel 

met het achterland en de overzeese handel ten goede. Een belangrijke stimulans voor de 

handel was de vraag naar luxegoederen door de Austrasische elite, reden voor Lebecq om 

liever te spreken over de ‘Frankisch-Friese handel’.1062 Toch bleef de continentale Rijnhandel het 

zwaartepunt. Het hoogtepunt van de handelscontacten, ook over lange afstand, wordt op basis 

van de muntvondsten uit Dorestad en Walcheren-Domburg gesteld tussen circa 750 en 830.1063 

Dit is tevens de periode dat we horen over Friese handelaren die actief of woonachtig waren in 

St.-Denis bij Parijs (753), York (773), Worms (829), Trier (839), Birthen bij Xanten (880), Mainz (886), 

Duisburg (893) en ongetwijfeld ook Keulen en veraf gelegen plaatsen als het Zweedse Birka (ca. 

850).1064

Ook al had de Friese Rijnhandel in woord en geschrift een grote impact op de culturele 

wereld van de Frankische aristocratie, het is belangrijk de schaal waarop de handel plaatsvond 

niet groter te maken dan hij was, zeker niet de langeafstandshandel in luxe waren. Ongetwij-

feld namen de handelscontacten in de loop der tijd toe naarmate de bevolking groeide en 

de samenleving zich verder stratificeerde. Dit moet volgens Wickham echter niet leiden tot 

een te romantisch, toekomstgericht beeld van de Noordzeehandel als kiem van het moderne 

kapitalisme. Regionale economieën waren nog lange tijd veruit het belangrijkst. Pas met de 

ontwikkeling van regionale agrarische specialisaties vanaf de Late Middeleeuwen eeuw nam 

het bulktransport met Engeland en de Scandinavische landen grotere vormen aan.1065 

De organisatie van handel en uitwisseling 

In een artikel uit 2006 wezen Loveluck en Tys op de belangrijke deelname van de ‘marginale’ 

kustsamenlevingen van de zuidelijke Noordzee binnen de uitwisseling van goederen en de 

haast onbeperkte toegang daartoe gezien de verspreiding van importen. Deze verspreiding 

tot in vrijwel elke nederzetting wijst in hun ogen op een breed palet aan handelsplaatsen, 

variërend van emporia tot kleinere en grotere handelscentra, met strandmarkten als meest 

eenvoudige locatie. De brede toegankelijkheid maakt duidelijk dat niet iedere vindplaats met 

importmateriaal tot een woonplaats van de elite kan worden bestempeld. Voor hen was het 

eenvoudigweg niet mogelijk om alle kusthandel te controleren. Na het afromen van tol of 

tribuut legden zij geen restricties meer op aan de verspreiding van luxe goederen en bulkgoed. 

In deze kustsamenlevingen van vrijwel vrije handel hadden specialisten, zoals de Friese hande-

laren, een veel grotere rol dan tot nu toe gedacht. 

1059		Hodges	1982,	107-110.
1060		Verhulst	2002,	118.
1061		De	Meyer/Koch	2002.
1062		Lebecq	1992,	13.
1063		Hodges	1982,	42.
1064		Lebecq	1983.
1065		Wickham	2005,	803-823.
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Beide auteurs hebben gelijk dat de wijde verspreiding van importgoederen niet automa-

tisch een hoge status geeft aan de nederzetting waarin ze gevonden worden. Ook de kustzone 

hoeft in maatschappelijk opzicht beslist geen marginaal gebied te zijn. Maar andere punten 

roepen vragen op. 

Om te beginnen is het beeld van ‘rijke’ kustnederzettingen voor een deel te danken aan de 

gunstige post-depositionele processen in vergelijking met het binnenland. De conserverings-

omstandigheden in de klei- en zavelbodem zijn beter dan op de zandgronden. Daarnaast zal 

de aanwezigheid van producten in de kustzone afhankelijk zijn geweest van archeologische 

zichtbaarheid (het wel of niet deponeren van voorwerpen in bijvoorbeeld graven), de deelname 

in netwerken en culturele variatie. 

Een ander punt is de nadruk op de kusthandelaar als ongebonden ‘vrije jongen’, met 

slechts enkele lieden die (in deeltijd) werkten voor seculiere en religieuze heren. Hierbij sluiten 

Loveluck en Tys aan op het beeld dat Schmid schetste voor het Oost-Friese terpengebied, in 

zijn ogen een boerenrepubliek. Een bovenlaag van vrije boeren zou als Bauernkaufleute erop 

uittrekken met surplusproducten van hun boerderijen en voor dat doel in de 8e-9e eeuw speciale 

handelsterpen oprichten, de Langwurten.1066 Dit beeld van boeren die opereerden onder de 

‘Friese vrijheid’ is echter een anachronisme. Pas in de 12e en 13e eeuw raakten de kustgebieden 

tussen Vlie en Wezer vrij van het landsheerlijk bestuur.1067 Zeker in de 5e-7e eeuw kan een aristo-

cratie wel degelijk een rol van betekenis hebben gespeeld bij de regulering van de uitwisseling 

langs de Friese kusten (zie hieronder). 

Daarbij komt nog dat zeker de kleine boeren langere handelsreizen er niet seizoensmatig bij 

konden doen. De periodieke overzeese expedities van chieftains en hun volgelingen zoals we 

kennen uit IJslandse sagen konden langer dan een jaar duren. Ook op de grote rivieren zullen 

het eerder professionele schippers en/of kooplieden zijn geweest die hun ‘platbodems’ langs de 

Lorelei stuurden. Zo maakte de Elzaser abdij van Prüm zeker al vanaf de late 9e eeuw voor trans-

porten over de Moezel en de Rijn gebruik van schippers/stuurmannen (gubernatores) die een 

ploeg van jagende en bomende horigen aanstuurden, die dit deden als herendienst voor het 

klooster. De ploegendienst verbonden aan de mansi die de abdij bezat in Retersdorf aan de Rijn 

(bij Königswinter) bracht horigen tweemaal per jaar stroomopwaarts tot aan het knooppunt 

St.-Goar (85 km) en éénmaal per jaar stroomafwaarts naar Duisburg (100 km). Hier haalde men 

geldbedragen op die de Friese familia van het klooster verplicht waren te leveren op de feestda-

gen van St.-Maarten en met Pasen.1068 Het zou me niet verbazen wanneer de enige ervaring die 

de meeste oeverbewoners in Frisia normaliter hadden met het maritieme landschap een korte 

tocht op hun schuit naar de dichtstbijzijnde handelsplaats blijkt te zijn. De Friese koopman 

en/of schipper was dus eerder deel van een kleine beroepsgroep, gespecialiseerd in alleen 

riviervaart, zeevaart, of een combinatie van beide. Dit geldt dan vooral vanaf de late 7e eeuw, 

wanneer de handelscontacten een hoogtepunt bereiken en er Friese wijken in buitenlandse 

handelshavens ontstaan. 

Dit brengt mij op een volgend onderwerp, het begrip ‘handelsplaats’. Dit is in de archeologi-

sche wereld de laatste jaren onderhevig aan een sterke inflatie. Overal waar een nederzetting 

aan het water grenst en veel importmateriaal voorhanden is, wordt een bepaalde vorm van 

handel verondersteld. Hetzij in de vorm van strandmarkten, of ‘kleinere en grotere centra’. Maar 

1066		Schmid	1991.
1067		Vries	1986.
1068		Elmshäuser	2006,	257-266.
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net zomin als een vindplaats met veel importen en ambachtelijke activiteiten direct op een 

hoge status wijst, hoeft het te wijzen op een handelsfunctie.1069 We weten immers niet op welke 

manier de verspreiding van importen en ambachten tot stand is gekomen. Een riviernederzet-

ting kan slechts een thuishaven zijn, een begin- of eindpunt. Niet alleen voor langeafstandshan-

del over zeeën en rivieren door avontuurlijke lieden of professionele schippers, maar ook voor 

lokale boeren die met hun eigen schuit naar een regionale handelsplaats of domeincentrum 

voeren met artikelen van eigen huisvlijt (kammen, stoffen) in ruil voor bijvoorbeeld draaischijf-

aardewerk. En als een ‘vaarkramer’ op bezoek kwam en aan de deur wat spulletjes verkocht, 

is er dan sprake van een handelsplaats? Omdat het bestaan ervan archeologisch moeilijk aan-

toonbaar is, is het beter om te spreken in neutrale termen als oevernederzetting, rivierplaats of 

kustplaats.

Wat kan nu de rol van de elite zijn geweest binnen handel en uitwisseling? Wickham heeft 

in 2005 een uitgebreid beeld hierover neergezet vanuit een neo-marxistische invalshoek. Hij ziet 

de sociale bovenklasse als dè motor achter de vraag naar zowel luxe voorwerpen als bulkgoed. 

Deze elite bestond uit middelgrote landeigenaren (dorpselites) en seculiere en kerkelijke 

aristocraten (diegenen die zich kunnen laten voorstaan op landbezit, voorouders, een officiële 

hiërarchische positie, koningsnabijheid, erkenning door andere politieke leiders en levens-

stijl). Dankzij deze vraag konden ambachtslieden en handelaren een bestaan opbouwen. De 

speelruimte voor het overige deel van de bevolking wisselde naar gelang hun status als kleine 

landeigenaren, pachters of horigen.1070 Wickham schaart ze onder de noemer peasants, een 

theoretisch beladen term maar voor hem vooral een praktische definitie, die ik zal vertalen als 

‘boeren’, zonder dat hiermee een bepaalde stand wordt bedoeld.1071 

De centrale gebieden van het Frankische Rijk, Neustrië en Austrasië, kenmerkten zich vol-

gens Wickham door een vrij stabiel economisch systeem met een grote groep rijke aristrocra-

tische en kerkelijke grootgrondbezitters en een substantiële productie en distributie van goe-

deren om in hun behoefte te voorzien. Het hoogtepunt van deze vraag lag in de Karolingische 

bloeiperiode tussen circa 720 en 830. De overige boerenbevolking profiteerde bij gelegenheid 

mee. Ze kochten zelf producten van handelaren of werden, naarmate ze meer gebonden waren 

aan hun grond, deels hierin voorzien door hun domeinheer.1072 Uitgaande van de kaders die 

gegeven worden door Wickham kan het Friese kustgebied zeker voor wat betreft de Merovin-

gische periode gekarakteriseerd worden als een tribale peasant society met een bovenlaag die 

over het algemeen in levensstijl weinig uitstak boven de gemiddelde boer, waarschijnlijk omdat 

ze voor hun positie nog afhankelijk waren van giften aan hun clientèle. Ambachtelijke produc-

tie en nederzettingshiërarchie waren in dergelijke samenlevingen weinig ontwikkeld.1073 Een 

wijdvertakte clientèle binnen een bepaald elitenetwerk zou een verklaring kunnen zijn voor de 

verspreiding van Merovingisch draaischijfaardewerk; dit kwam ten oosten van de Lauwers (de 

grens tussen Friesland en Groningen) niet of nauwelijks voor.1074 De optie gesuggereerd door Lo-

1069		Een	andere	misleidende	term	is	die	van	productive site.	Deze	vindplaatsen	met	veel	munten	en	andere	metaalvondsten	zijn	weliswaar	pro-

ductief	voor	de	zoekers	met	metaaldetectoren,	maar	daarmee	hebben	deze	plaatsen	niet	gelijk	een	hoge	plaats	in	het	uitwisselingssysteem.
1070		Wickham	2005,	154,	386-387	en	706.
1071		Wickham	(2005,	6-7)	gelooft	niet	in	claims	op	de	‘juiste’	betekenis	van	technische	woorden,	zolang	de	schrijver	maar	uitlegt	wat	ze	beteke-

nen.	Het	begrip	peasant	wordt	tegenwoordig	vooral	gezien	als	modernistisch,	waarin	de	boer	wordt	beschouwd	als	een	onderdrukte	klasse	

die	ontwikkeld	dient	te	worden	(Huijbers	2007,	43-46).	
1072		Wickham	2005,	804-805.
1073		Wickham	2005,	542-545.	
1074		Zie	de	verspreidingskaarten	in	Knol	1993,	191-193.
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veluck & Tys blijft ook een mogelijkheid: de toegang tot importen is voor boeren vrij open en de 

elite is in staat om door middel van tribuutheffing van afhankelijken of via tolplaatsen hier een 

gedeelte van af te romen, voor zover ze niet zelf actief bij de verwerving ervan betrokken zijn.

In alle hiervoor genoemde varianten van goederenverspreiding is een nederzettingshiërarchie 

sterk afhankelijk van het monopolie op het bieden van gastvrijheid en bescherming aan rond-

reizende handelsreizigers of ambachtslieden. Een hoge plaats in de nederzettingshiërarchie 

zou wat betreft het Hollandse kustgebied dan archeologisch herkenbaar kunnen zijn door 

de aanwezigheid van zeer specifieke ambachten die echter zelden worden aangetroffen. Het 

maken van glazen kralen en het werken met edelmetalen zijn de enige voorbeelden waar ik 

aan kan denken, misschien ook het maken van schoenen met aparte zolen met behulp van een 

leest. De positie van de kralenmaker staat echter onder druk door enkele nieuwe nederzet-

tingsvondsten: behalve in Dorestad, Wijnaldum en Rijnsburg zijn er nu ook vondsten bekend 

uit Utrecht-Leidsche Rijn en mogelijk Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.1075 Betekent dit dat de 

kralenmaker al gastvrijheid genoot vanaf het niveau van kleine landeigenaren in plaats van de 

dorpselite of aristocraten? 

Hoe sterk de veranderingen waren in het uitwisselingssysteem van de Friese kustgebieden 

na de Frankische machtsovername is door een gebrek aan gegevens moeilijk in te schatten. Ge-

dacht kan worden aan een verdere feodalisering van de verhoudingen tussen landeigenaren en 

afhankelijke boeren, met als gevolg een uitwisseling die hoofdzakelijk plaatsvond binnen het 

netwerk van het domein. Een andere ontwikkeling kan de instelling van koninklijke tolplaatsen 

zijn, voor zover deze er al niet eerder waren onder Friese (klein)koningen of andere potentaten. 

Reden om hieronder nader in te gaan op de functionering en ligging van dergelijke plaatsen.

Tolplaatsen

Een deel van de goederenstroom kreeg te maken met tolheffing. Het recht om tol te heffen 

langs wegen en rivieren behoorde oorspronkelijk tot de regalia van de koningen en keizers. 

Tolheffing in handelsplaatsen aan het water vond in de Vroege Middeleeuwen plaats op 

belangrijke knooppunten, zoals riviersplitsingen en -mondingen, die tevens toegangspoorten 

waren naar politieke gebieden. Bekende tolplaatsen in het Frankische Rijk waren onder meer 

Marseille, Quentovic, Dorestad en de Alpenpassen. De inkomsten kwamen onder meer uit een 

toltarief van 10 % op alle handelswaar en waarschijnlijk ook een verschuldigde belasting op de 

muntslag, nodig bij het ommunten van zilverbaren en Arabisch zilvergeld (verhandeld via Rus-

land en Scandinavië) naar Frankische denarii.1076 Tol werd alleen geheven op commerciële goe-

deren die het land verlieten of binnenkwamen. Het uitruilen van goederen binnen een domein 

viel hier niet onder.1077 De handelaren kwamen meestal van buiten het eigen gebied, wat ze 

kwetsbaar maakte zolang ze geen bescherming hadden in de vorm van vriendschap, verwant-

schap of andere verbintenissen met de bewoners van de bezochte regio. Een tolplaats bracht 

wat dit betreft uitkomst als een veilige haven. Zowel Akkerman als Middleton constateerden 

een grote mate van continuïteit in de tol- en douanepraktijken in vroeg-middeleeuwse havens 

van Noordwest-Europa, die deels teruggingen op de Romeinse en Byzantijnse wereld. Dit is niet 

verwonderlijk, handelscontacten zijn gebaat bij universele regels en gewoonten en zullen maar 

1075		Dijkstra/Sablerolles/Henderson	2010,	191-194	en	verwijzingen	aldaar.	Voor	de	vondst	van	een	Romeins	glazen	mozaïeksteentje	als	grond-

stof	voor	het	maken	van	kralen	in	Leidsche	Rijn	zie	Isings	2009,	247.
1076		Verkerk	1992,	39-41;	De	Meyer/Koch	2002,	20.
1077		Verhulst	2002,	88-89.
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langzaam veranderen.1078 Het beeld dat beide onderzoekers schetsen van de handelspraktijk is 

als volgt. 

De schepen, eventueel varend in konvooi uit veiligheidsoverwegingen, arriveerden in de ha-

ven met vlagvertoon en met gezang om hun vredelievende bedoeling kenbaar te maken. Omdat 

de handelaar viel onder het stapelrecht (ius emporii), diende hij zich te melden bij de havenauto-

riteiten, met opgave van zijn logeeradres en betaling van aanleggeld (ripaticum).1079 Tijdens het 

wachten op de havenmeester en andere koninklijke douaniers, bestaande uit plaatselijke minis-

teriale kooplieden, mocht hij de jurisdictie van het havengebied (in ripis) niet verlaten. De lading 

werd uitgeladen en haar waarde bepaald, waarbij de douaniers werden geadviseerd door lokale 

handelaren. Dan werd de tol betaald (de feitelijke invoerrechten) en een aanvullende heffing ten 

bate van de koning en zijn douaniers, mits deze binnen drie getijden arriveerden. In de haven van 

Londen noemde men dit het recht op ‘voorkoop’ (pre-emptie, feitelijk een afgedwongen lossing 

in ruil voor bescherming door een gastheer). In het Frankische Rijk lijkt het conjectum, of giscot 

in de volkstaal, hetzelfde als voorkoop te zijn.1080 Vanaf 815 waren de lieden van de Utrechtse 

kerk hiervan vrijgesteld in Dorestad (en later ook in andere tolplaatsen). Wanneer de handelaar 

verder landinwaarts wilde reizen kon hij in Londen deze voorkoop afkopen door het betalen van 

scavage (OE sceawung). Na een eerste keus uit de koopwaar kwamen de plaatselijke handelaren 

aan de beurt, waaraan de koopman verplicht was zijn waren te verkopen. Zij zorgden voor verder 

vervoer en verhandeling van de goederen. De visiterende handelaar was gebonden aan diverse 

beperkingen: hij mocht niet zomaar het land verder binnenvaren wanneer hij zijn waren in het 

emporium niet kwijt kon en hij was beperkt in de duur van zijn aanwezigheid en in de producten 

die hij wilde uitvoeren. Hield men zich niet aan de regels, dan viel men onder een speciale haven-

rechtbank. Op overtredingen stonden boetes en confiscatie van goederen. 

Ten slotte verkregen de autoriteiten ook inkomsten uit het mansionaticum, een belasting 

over verplichte logies van handelaren in pensions met opslagplaatsen in het havengebied. Deze 

pensions waren eigendom van zelfstandige kooplieden of ministerialen van de seculiere of ker-

kelijke elite, zoals die van de Utrechtse bisschop. Een deelname in het recht op voorkoop spoorde 

de gastheren aan met de koninklijke autoriteiten mee te werken en verantwoording te nemen 

voor het gedrag en de bescherming van hun gasten. De pensions boden tevens de mogelijkheid 

tot opslag van goederen en waren waarschijnlijk georganiseerd per land of plaats van herkomst. 

Tolheffing gaf natuurlijk ook aanleiding tot ontduiking. Dit kon onder meer door het uitladen van 

de goederen vóór de tolplaats en ze achterlangs over land te brengen, of door het ’s nachts varen 

of simpelweg brutaal doorvaren en kijken of je er mee weg komt. Maar ook binnen de haven wa-

ren er allerlei vormen van fraude mogelijk, niet in de laatste plaats samen met douaniers.1081 Wat 

weten we over de tolplaatsen in de Nederlandse delta, in het bijzonder tijdens de Karolingische 

periode?

1078		Akkerman	1967;	Middleton	2005.
1079		Ganshof	1958,	23;	1959,	49.
1080		Op	basis	van	een	lezing	van	Akkerman	(1967,	248-249)	versus	Middleton	(2005,	348).	Conjectum	gaat	terug	op	de	verplichte	bijdrage	in	het	

bieden	van	onderdak	en	levensonderhoud	aan	koninklijke	ambtenaren	of	militairen	die	op	doorreis	zijn.	Hier	zijn	echter	de	kooplieden	op	

doorreis.	De	betekenis	van	giscot wijst	in	dezelfde	richting.	Volgens	Middleton	is	het	een	combinatie	van	gista	(Mfr.	gîte:	logies,	schuilplaats)	

en	scot (OE	sceat:	betaling).	Voor	de	betreffende	Utrechtse	oorkonden	zie	onder	meer	DB	179,	187	en	189).	Zou	de	huslotho	de	benaming	in	de	

volkstaal	zijn	van	de	conjectum	in	de	oorspronkelijke	betekenis	van	het	woord,	dus	voor	missi	en	militairen	op	doorreis?	Zie	oorkonden	DB	

191,	195	en	OHZ	I,	55.
1081		Ganshof	1958,	20-22;	1959,	44-47.
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Knooppunt Dorestad (fig. 7.9)

Van alle vroeg-middeleeuwse handelsplaatsen in Nederland was en is Dorestad internationaal 

het meest bekend. Gunstig gelegen op een kruispunt van doorgaande vaarwegen was dit hét 

punt waar de noordwestelijke handelsstromen samenkwamen. Over het Dorestad van vóór 

de definitieve inlijving bij het Frankische Rijk is maar weinig bekend. Pas ná de de inlijving van 

Frisia bij het Frankische Rijk, rond 690, lijkt het belang van Dorestad als handelsplaats voor de 

lange afstand pas werkelijk te zijn begonnen.1082 De Pippiniden profiteerden hier het meest van 

door Dorestad tot één van de belangrijkste tolplaatsen in hun rijk te maken. Wat dit betekende 

voor de functie van andere havenplaatsen dichter langs de kust is niet zeker. Volgens Lebecq 

werden zij gereduceerd tot verversingsstations.1083 Blok en Verkerk gaan ervan uit dat konink-

lijke ambtenaren vanuit Dorestad eveneens tolplaatsen in de wijde omtrek beheerden, die in de 

bronnen dan ook niet of nauwelijks genoemd worden.1084 

Langs de doorgaande waterwegen in het Friese kustgebied tot aan het Vlie zijn buiten 

Dorestad meerdere plaatsen aan te wijzen die in elk geval in de Karolingische periode als han-

delslocatie dienst deden. Bij de Scheldemonding lag een plaats die op archeologische gronden 

geïdentificeerd kan worden als het handelscentrum van de villa Walcheren (nabij het latere 

Domburg).1085 

De overlevering van een handelsplaats in de Maasmonding is te danken aan één vermelding 

in de Annales Fuldenses. Daar staat dat in het jaar 836 “de Noormannen het versterkte Antwer-

pen in brand staken en hetzelfde deden met het emporium Witla aan de monding van de Maas. 

Bovendien legden zij een tribuut op aan de Friezen.” De plaatsnaam is waarschijnlijk te vereen-

zelvigen met de locello Witle uit een laat-7e-eeuwse schenking aan de St.-Pietersabdij te Gent.1086 

Behalve als veilige kusthaven zal Witla gediend hebben voor het heffen van tol op scheepvaart 

over de Maas en de Waal, twee routes die niet langs Dorestad gingen. Na de plundering door de 

Noormannen is nooit meer iets over Witla vernomen. Gedacht wordt aan de stormvloed van 838 

als de genadeslag voor de plaats, maar mogelijk leidde het net als veel andere emporia rondom 

de Noordzee in deze tijd al een kwijnend bestaan. Op grond van de naamsovereenkomst zoekt 

Hoek de ligging van Witla aan de monding van de Widele, een grote getijdegeul op Voorne.1087 

De rol lijkt naderhand te zijn overgenomen door Vlaardingen op de noordelijke Maasoever en in 

de 12e eeuw door Geervliet op de zuidelijke oever. 

Langs de noordelijke route via het Vlie worden in ieder geval voor de 10e eeuw tollen ge-

noemd voor de villa Medemblik en de villa Muiden, die door de koning in leen waren gegeven 

aan respectievelijk de graven Ansfried en Waldger. Misschien dat de tol van Muiden door de 

West-Friese graaf omstreeks 900 is verplaatst vanuit het iets noordelijker gelegen Almere.1088 

Onzeker is of deze tollen al bestonden in de Karolingische periode of dat ze pas in de Ottoonse 

tijd ontstaan zijn door het wegvallen van Dorestad als centraal tol- en belastingkantoor.1089

1082		Theuws	2003,	14	en	noot	50.
1083		Lebecq	1992,	13.
1084		Blok	1979,	85;	1986,	170;	Verkerk	1992.
1085		Van	Heeringen	1995b,	42-44.
1086		OHZ	I,	nr.	1.	De	schenking	bestond	uit	een	boerderij	met	weidegrond	voor	vijf	koeien	en	vier	horigen.
1087		Hoek	1979a,	130.	Later	werd	deze	geul	de	Bernisse	genoemd.	Dat	Witla	onderdeel	was	van	Masemude,	dat	Hoek	zoekt	op	de	zuidelijke	

Maasoever,	is	twijfelachtig.	Bij	het	door	hem	aangehaalde	voorbeelden	van	Masemude	wordt	de	Maasmonding	in	algemene	zin	bedoeld.	Dit	

hoeft	niet	hetzelfde	te	zijn	als	de	plaats	Masamuthon	uit	de	Utrechtse	goederenlijst.
1088		Verkerk	1992,	43.
1089		Verkerk	1992,	contra	Blok	1986,	170.
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Een vroeg-middeleeuwse handelsplaats in de Rijnmond?

Opmerkelijk genoeg is voor de monding van de Oude Rijn geen vroeg-middeleeuwse vermelding 

van een tol- of handelsplaats bekend, terwijl men er hier wel één zou verwachten. Eerder is door 

Verkerk Accasthorp in het gebied Northwalde als potentiële kandidaat aangewezen, genoemd 

in het laatste, onsamenhangende deel van de Utrechtse goederenlijst. In de schenking van de 

koninklijke tiende van Northwalde ziet hij de voornaamste aanwijzing tot bestempeling als 

handelsplaats, net als de tiende van Leut (tegenover Dorestad), Medemblik, Almere en Maas-

land. Omdat het daarnaast de enige plaats in de lijst is met een koninkijke tiende waarvan we 

de ligging niet kennen, zou het de ontbrekende schakel voor de Rijnmond kunnen zijn.1090 Tegen 

deze voorstelling van zaken is een aantal bezwaren in te brengen. Zo is de koppeling van Ac-

casthorp aan het gebied ‘Noordwoude’ vergezocht. In de lijst staat Accasthorp slechts vermeldt 

als een terloopse, aanvullende mededeling: “In Northwalde de koninklijke tiend zoals in andere 

plaatsen, en bovendien behoort alles in Accasthorp tot St.-Maarten.” Verder is het de vraag of de 

vermeldingen van het recht op de koninklijke tiend in àlle gevallen ook betrekking hadden op 

een tolopbrengst. Voor Dorestad is dit zeker uit de oorkonde van 815, voor de andere plaatsen 

wordt dit in het midden gelaten. Het recht op inkomsten van ‘de tol en verdere belasting op de 

handel en het overige waarvan het recht van de fiscus cijns kan opeisen ten behoeve van de ko-

ning’ wordt juist apart in de goederenlijst genoemd, waarbij ‘de tol’ zowel Dorestad als andere 

tolplaatsen afgedekt werden.1091 

Voor een localisering van Accasthorpa en Northwalde zocht Verkerk aansluiting bij de 

opgravingsresultaten van de opgegraven nederzetting Koudekerk-Lagewaard.1092 Archeologen 

hebben destijds echter te snel geroepen dat het een bijzondere nederzetting was, vanwege 

de grote hoeveelheid aardewerk en de bewoningsduur tot in de loop van de 9e eeuw, mogelijk 

beëindigd door de Noormanneninvallen. Maar aangezien elke opgraving van een oeverneder-

zetting met kleiige restgeulen veel scherven oplevert en er genoeg andere redenen te bedenken 

zijn waarom een nederzetting ophield te bestaan, kan dit geen argument zijn. 

Voor de verdere zoektocht naar een potentiële handelsplaats in de Rijnmond kunnen we 

niet heen om de in de Late Middeleeuwen vermelde Rijntollen. In de 14e eeuw blijken de tollen 

in Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk deel uit te maken van de uitgestrekte leengoederen 

van de Leidse burggraaf, die deze ooit verkregen zal hebben van de graaf van Holland.1093 De 

tollen waren een belangrijke bron van inkomsten, omdat de Hollandse vaarroute binnendunen 

hierlangs liep. De tol van Alphen lag bij de Gouwesluis, op de route van Gouda richting Spaarn-

dam (al onderschepte men ook verkeer van en naar Utrecht). De vestiging van deze tol zal niet 

verder teruggaan dan de eerste helft van de 13e eeuw, toen de Gouwe kunstmatig verlengd 

werd naar de Oude Rijn.1094 Bij Leiden was het onderscheppen van verkeer via de Haarlem-

mer- en Leidse Meer richting de Vliet en Utrecht van belang. Daarbij passeerde men het Leidse 

Waardeiland in de Rijn, waar aan de westzijde een motteburcht was opgeworpen. Vanuit dit 

1090		Verkerk	1992,	44-45.
1091		Voor	deze	zinsnede	greep	de	opsteller	van	de	lijst	terug	op	de	bevestigingsoorkonde	van	Lodewijk	de	Vrome	uit	815	(DB	nr.	179).
1092		De	ligging	van	Northwalde	en	Accasthorp	zijn	onbekend.	De	Cock’s	suggestie	voor	het	Noord-Hollandse	Noord-Scharwoude	en	Aagtdorp	

zijn	toponymisch	ver	gezocht.	Zelf	zou	ik	voor	vereenzelviging	met	Northwalde	de	plaats	’t	Woudt	in	Midden-Delfland	willen	suggereren,	

aangezien	hier	een	oude	onregelmatige	blokverkaveling	te	zien	is	en	het	destijds	aan	de	noordrand	lag	van	het	ontgonnen	veengebied,	aan	

de	bovenloop	van	de	Lier.
1093		Monna	1976,	92.
1094		Ibelings	1998,	222	en	246.	Eerste	vermelding	van	deze	verlenging	in	1244,	van	de	Gouwesluis	in	1284.	In	de	16e	eeuw	procedeerde	Leiden	over	

het	onbelemmerd	passeren	langs	de	Gouwsluis	op	weg	van	en	naar	Utrecht.
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strategisch punt controleerde men gelijktijdig het landverkeer dat van het veer gebruik maakte, 

welk recht eveneens in handen van de burggraaf was. Het is te verwachten dat de Leidse tol 

teruggaat op de oprichting van de burcht omstreeks 1050, toen deze de rol overnam van de kort 

daarvoor ingenomen ringwalburg van Rijnsburg (zie par. 4.2 en 7.5). Rond deze tijd, onder de 

regering van graaf Floris I (1049-1061), functioneerde de Leitheriburch tevens als muntplaats, 

hetgeen een handelsfunctie veronderstelt.1095 

De aanwezigheid van een Rijntol bij Katwijk is moeilijk te begrijpen vanuit het oogpunt 

van een gunstige ligging ten opzichte van de binnenscheepvaart. Alleen lokaal verkeer van en 

naar Noordwijk en Rijnsburg passeerde deze tol.1096 Het kan haast niet anders of deze tol heeft 

de oudste papieren en gaat minstens terug tot in de 12e eeuw, toen de Rijnmonding bij Katwijk 

nog open was. Dit brengt ons bij de Rijnsburg, die voorafgaand aan de Leiderburg de monding 

bewaakte. De versterking lag strategisch langs zowel de Rijn als de noord-zuidroute over de 

strandwallen richting Noordwijk/Voorhout en Oegstgeest/Wassenaar. De handelsfunctie komt 

naar voren uit de eerste grafelijke muntslag onder Dirk IV (1039-1049). Deze demonstratie van 

zijn markgrafelijke status was in feite een usurpatie van het keizerlijk regaal en mede aanlei-

ding voor de strafexpeditie van 1047.1097 Of de rol binnen de handel teruggaat tot de stichting 

van de burg – naar alle waarschijnlijkheid rond 890 – is onbekend. Onbeantwoord blijft de vraag 

of Rijnsburg één van de ‘elders gelegen plaatsen’ was, waarnaar in 896 door koning Zwentibold 

de rechten van de Utrechtse bisschop ten aanzien van de handel werden verplaatst, omdat 

Dorestad niet meer als handelscentrum functioneerde.1098 De haven die bij de Rijnsburg ver-

wacht mag worden lag waarschijnlijk ter hoogte van de uitmonding van de Vliet in de Rijn, die 

in die tijd iets oostelijker zal hebben gelegen. De tol werd dus feitelijk geheven ter hoogte van 

de plaats waar hij later in de bronnen opduikt, namelijk Katwijk aan den Rijn op de tegenover 

gelegen oever.   

Katwijk aan den Rijn is op het eerste gezicht een goede kandidaat voor een tol- en handels-

plaats in de Karolingische periode. De uitgang -wijk is een tot in de Volle Middeleeuwen 

regelmatig gebruikte aanduiding voor een nederzetting, vooral bij veenontginningen in Holland 

en westelijk Utrecht.1099 Gezien de ligging aan de Oude Rijn ligt in het geval van Katwijk een 

betekenis van wijk als handels- of overlaadplaats meer voor de hand. In de Vroege Middel-

eeuwen was dit een vaak voorkomende betekenis die gold voor meerdere nederzettingen in 

het Midden-Nederlandse rivierengebied, zoals Vreeswijk, Wijk, Randwijk, Zandwijk, Eewijk en 

Meinerswijk. Het woord lijkt ontleent te zijn aan het latijnse vicus, een klein ruraal centrum met 

enige niet-agrarische activiteiten. Langs het water kon het betrekking hebben op een tijdelijke 

schuilplaats voor een schip en zijn bemanning.1100 

Echter, problematisch is dat de bewoningssporen in het dorpscentrum van Katwijk aan 

den Rijn en de plaatsnaam niet verder teruggaan dan de 12e of vroege 13e eeuw (zie par. 4.5). 

1095		Blok	1986,	171.
1096		Het	pondgeld	laat	ik	hier	buiten	beschouwing.	Dit	betrof	een	tarief	van	5%	ten	bate	van	de	burggraaf	over	alle	zeevis	die	op	de	Katwijkse	

vismarkt	moest	worden	aangeboden	(Van	Gent/Janse	2000,	42-43).	Deze	vis	werd	in	de	Late	Middeleeuwen	gevangen	door	de	vissers	uit	

Katwijk	aan	Zee,	maar	gaat	mischien	terug	op	het	recht	van	de	graaf	op	de	visserij	in	de	benedenloop	van	de	Rijn,	dat	graaf	Gerulf	in	de	late	

9e	eeuw	al	grotendeels	in	bezit	had	(zie	de	Utrechtse	goederenlijst,	bijlage	5).
1097		Grolle	2000,	15.
1098		DB	nr.	187.	Verkerk	1992,	41.	Alleen	Tiel	en	Deventer	worden	in	deze	oorkonde	expliciet	genoemd.
1099		Blok	1957a,	20-24;	1965b,	53-54.
1100		Moerman	1956,	276-277;	Ekwall	1964;	Blok	1965b,	53.
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Veelzeggend is dat de naam niet voorkomt in de Utrechtse goederenlijst en in de op het jaar 

1064 gestelde falsum waarin de kerk van Utrecht bezit in Valkenburg claimt. Wel is in deze 

oorkonde sprake van de ‘Grote-haviks-steigers’, wellicht een naam waaronder de (geërodeerde) 

oeverzone ter hoogte van Katwijk eerder bekend stond (zie par. 4.5). Niet uitgesloten is, dat het 

in de Utrechtse goederenlijst genoemde toponiem Hoverathorp zich niet alleen beperkte tot 

het duinlandschap van de Zanderij, maar ook betrekking had op bewoning langs de Rijnoever. 

Het ziet er eerder naar uit dat het huidige Katwijk zijn naam en bestaan te danken heeft aan de 

ligging op een gunstig knooppunt van land- en waterwegen, in het bijzonder als overslagpunt 

naar de monding van de Rijnsburgse Vliet. Deze leidde namelijk naar de in 1133 gestichte de gra-

felijke abdij van Rijnsburg. Frappant zijn de overeenkomsten wat naamgeving en ligging betreft 

met Beverwijk in Kennemerland, gelegen aan het IJ. 

In de Utrechtse goederenlijst was nog sprake van Beverhem. Daarna spreken de bronnen 

tussen de 11e en het midden van de 13e eeuw van Sint-Aagtenkerk. In 1267 spreekt men echter 

over Wijc en niet lang daarna, in 1276, over Beverwijc. De naam vormde zelfs een twee-eenheid 

met de nederzetting die op dezelfde geografische hoogte aan de Noordzee lag, Wijc opt zee. 

Wijk onstond op een deel van de grafelijke curtis Hofland dat als overslaghaven voor de abij van 

Egmond fungeerde.1101 

De overeenkomsten met Katwijk zijn duidelijk. Behalve een abdij in het nabijgelegen Rijns-

burg vinden we er ook een grafelijk domeincentrum op de Luttige Geest en een twee-eenheid 

met Catwyck op Zee aan de kust. 

Maar waar bevond zich nu de tol in de Karolingische tijd? De aanwezigheid van een steiger 

of een stuk oever waar schepen op het droge getrokken konden worden, is op zichzelf geen 

argument. Het overgrote deel van de rivieroevers in het Rijn-estuarium kwam namelijk hier-

voor in aanmerking. De meest waarschijnlijke locatie is een stuk oeverzone ter hoogte van 

Katwijk/Valkenburg. Daar waren namelijk ook twee andere elementen te vinden die aantrek-

kelijk waren voor de ligging van een handelsplaats, namelijk de locatie Klein Duin waar een 

grafveld en wellicht ook regionale dingplaats gelegen was en Frankisch koningsgoed in enkele 

oude Romeinse forten. Deze konden als basis dienen voor een tol- en belastingkantoor van de 

koninklijke fiscus; castella worden diverse malen in oorkonden vermeld als vestigingsplaatsen 

van tollen.1102 Een dergelijke combinatie van sacrale en militaire functies waren ideale voor-

waarden voor de ligging van een veilige tolhaven voor vreemdelingen, zoals bijvoorbeeld de 

topografie van Dorestad, Londen en Kaupang laat zien.1103

Naar het zich laat aanzien speelde het castellum van Valkenburg een grotere rol dan de res-

ten van de Brittenburg. Niets is bekend over het gebruik van deze locatie in de Vroege Middel-

eeuwen. De enige veronderstelde vondst uit deze periode is een 7e eeuwse gouden, niervormige 

hanger [65]. Op grond van dakpanstempels uit de vicus waren in of bij het fort eenheden van de 

Nederrijnse vloot gestationeerd. Maar het is de vraag of de gebouwresten en havenfaciliteiten 

na de 4e eeuw bruikbaar waren en of deze door de veranderende kustlijn ongunstig gelegen 

waren voor de scheepvaart.1104 

1101		Koene/Morren/Schweitzer	2003,	80-81	en	90-92.
1102		Bijvoorbeeld	in	een	diploma	voor	de	abdij	St.-Denis	uit	680-688,	die	daarnaast	nog	civitates	(steden),	portus	(havens),	en	trexitus	(doorwaad-

bare	plaatsen)	vermeld,	zie	Ganshof	1958,	9-10;	1959,	13-14.
1103		Zie	voor	dit	aspect	onder	meer	Skre	2007;	Akkerman	1967.
1104		In	de	loop	van	de	Vroege	Middeleeuwen	en	tot	de	definitieve	sluiting	van	de	Rijnmond	in	de	12e	eeuw	meanderde	de	rivierloop	steeds	

verder	naar	het	noorden.	Hierop	lijkt	de	percelering	ter	hoogte	van	het	Noordwijkse	Vinkeveld	te	wijzen	(Salman/Salman/Hekkens	2011,	41).	
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Het fort van Valkenburg is door een combinatie van functies een betere kandidaat als on-

derdeel van een tolstation. In de Vroege Middeleeuwen werden de resten van het fort opnieuw 

bewoond en uitgekozen voor de stichting van één van de oudste kerken uit de regio. Of de ver-

maarde Valkenburgse paardenmarkt, gehouden op het Marktveld direct ten zuidoosten van het 

dorpscentrum, als relict van een vroeg-middeleeuwse handelsfunctie beschouwd mag worden 

is moeilijk te zeggen. Samen met Voorschoten en Vlaardingen behoorde Valkenburg reeds in 

de eerste helft van de 13e eeuw tot de drie grote bekende jaarmarkten in Holland.1105 De situ-

ering bij drie grafelijke hoven wijst op het belang dat de graaf had in het stimuleren van deze 

markten en de daaraan verbonden markttol. Mogelijk gaan ze terug op de vestiging van villa-

markten in de Karolingische periode: niet-publieke rurale markten nabij een domeincentrum.1106 

Naar analogie met grote emporia verwacht ik dat het havengebied waar het tolstation zeg-

genschap over had zich uitstrekte over een langgerekte zone tussen Valkenburg en Katwijk aan 

den Rijn. Men moest namelijk niet alleen letten op buitenlandse schippers die de Rijnmonding 

binnenkwamen of verlieten, maar ook op de commerciële waar van lokale Friese handelaren. 

De oever zal verdeeld zijn geweest in handelszones of kleine kolonies naar plaats van herkomst 

van de buitenlandse handelaren, of naar domaniale en particuliere netwerken, en voorzien zijn 

van pakloodsen en pensions (zoals de tweebeukige gebouwen opgegraven op De Woerd). Om-

dat maar een deel van de interregionale handel de Rijnmond passeerde zullen de feitelijke aan-

legplaatsen van de tol niet de hele zuidoever van ruim 2 km tussen Valkenburg en Katwijk aan 

den Rijn hebben beslagen. Ik denk eerder aan verspreide concentraties van handelszones.1107 

Wanneer we de tolplaats een naam willen geven liggen namen als Valkenburg of Ho-

verathorp voor de hand, maar het zou vreemd zijn als de koning de tolinkomsten in de Rijnmon-

ding volledig uit handen zou hebben gegeven aan de Utrechtse kerk, die beide plaatsen geheel 

in bezit kreeg. De inkomsten van Utrecht hadden dan alleen betrekking op het agrarische 

bouwland dat bij de kerk van Valkenburg en Hoverathorp hoorde. De tolinkomsten voor de 

bisschop bleven dan beperkt tot de koninklijke tiende zoals gold voor Dorestad en de overige, 

niet nader genoemde tolplaatsen. Omdat de vroeg-middeleeuwse Rijntol nooit als zodanig is 

genoemd in een historische bron kunnen we dan meerdere kanten op wat de potentiële naam 

van de tolplaats aangaat. Deze was: 

	› Valkenburg,	of

	› Hoverathorp	(‘Overdorp’),	of

 › Groterehevekestegron	(‘Grote-haviks-steigers’),	of

	› een	andere,	ons	onbekende	naam	langs	de	oever	van	Katwijk/Valkenburg

De conclusie moet zijn dat in de Karolingische tijd ergens langs de oever van Katwijk/ Valken-

burg een locatie te verwachten is, die dienst deed als tolplaats ‘in het zoute’, als tegenhanger 

van Dorestad als tolplaats ‘in het zoete’.1108 Waar deze plaats precies lag en welke naam er aan 

verbonden was blijft onopgehelderd. Wellicht lag de tol ook toen al vlak bij het latere Katwijk 

aan den Rijn, maar dan onder een andere naam. De tol blijkt later in de Middeleeuwen in han-

den te zijn gekomen van de Hollandse graaf. 

1105		Ibelings	1997.
1106		Vgl.	Verhulst	2002,	89-90.
1107		In	Dorestad	was	sprake	van	een	strook	van	ruim	4	km	tussen	de	aanlegplaatsen	langs	de	Lek	bij	het	oude	castellum	Levefanum	tot	aan	de	

‘Noorderhaven’	(Van	Es	1990,	fig.	2).	Ook	hier	is	het	de	vraag	of	werkelijk	de	gehele	oeverlijn	als	aanlegplaats	diende.	
1108		Vergelijk	de	laat-middeleeuwse	situatie,	zie	Weststrate	2008,	60.
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Archeologisch zal een officiële tol- en handelsplaats in de Rijnmond niet eenvoudig te her-

kennen zijn. Àlle vroeg-middeleeuwse locaties langs de Oude Rijn waar tot nu onderzoek is 

gedaan laten namelijk een soortgelijk beeld zien van (zware) beschoeiingen, eventueel een 

aanlegsteiger, veel aardewerk uit afvallagen in restgeulen, diverse ambachtelijke activiteiten 

en een zekere diversiteit aan muntvondsten (wanneer goed gezocht is met metaaldetectoren). 

Zoals hierboven al gezegd, vind ik niet dat we in al deze locaties echte handelsplaatsen moeten 

zien. Het kan gaan om de thuisbasis van boeren die hoogstens van wal staken op weg naar de 

markt, of van enkele handelaren die actief waren binnen de eigen regio, of van een uithof met 

faciliteiten voor goederentransport naar andere delen van het domein, of om plaatsen die wer-

den bezocht door een ‘vaarkramer’. Kortom, ze vallen in de categorie ‘riviernederzettingen’, als 

begin- en eindpunt van uitwisselingsnetwerken die hoogstens op een aantal punten langs de 

route een tolstation moesten passeren.

De organisatie van handel en uitwisseling zal in de Merovingische tijd weinig anders zijn ge-

weest. Het grootste verschil was misschien wel dat boeren toen geen afdrachten moesten leve-

ren aan ver weg wonende domeineigenaren en het ontbreken van een officiële tolplaats. Maar 

misschien dat een Friese (klein)koning in de Rijnmond al eerder tol of een andere vorm van 

tribuut hief. Wel zal de samenleving meer competitieve clientèlesystemen hebben gekend dan 

in de Karolingische tijd, waarbij de elite – van dorpshoofd en herenboer tot aristocraat – afhan-

kelijk was van een plaats aan het water om de benodigde uitheemse goederen binnen te halen. 

Deze konden ze zelf (laten) halen, maar wanneer deze werden aangevoerd door vreemden dan 

boden juist de woonplaatsen van de bovenlaag meer garanties op veiligheid en vertrouwen. 

Contacten waren meer gericht op personen en niet op plaatsen.1109 

Het is moeilijk dit beeld archeologisch te onderbouwen. Waar tot nu toe kon worden 

opgegraven, laten de nederzettingen niet of nauwelijks een hiërarchisch beeld zien. Alleen de 

activiteiten van een edelsmid-muntmeester in Katwijk-Zanderij, enkele rijke vondsten uit de 

grafvelden van Katwijk en Rijnsburg en de vroege kerk en kapel in 8e-eeuws Valkenburg en Rijns-

burg kunnen met een elite in verband worden gebracht. De oeverzones van Katwijk/Valkenburg 

en Rijnsburg/Oegstgeest zijn wat dit betreft goede kandidaten voor riviernederzettingen die 

in hogere mate door de elite gecontroleerd werden. Samen met de grafvelden, dingplaats en 

domaniale centra maakten deze gebieden deel uit van een constellatie van centrale plaatsen 

binnen een kerngewest, iets dat ik hieronder verder aannemelijk wil maken. 

7.7 Van kerngewest naar centrale-plaats-complex?

In de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw lanceerde Heidinga het begrip 

‘kerngewesten’. Deze waren over heel vroeg-middeleeuws Nederland te vinden als een soort 

van eilandenrijk van regionale communicatieclusters, meestal van elkaar gescheiden door 

uitgestrekte, grotendeels onbegaanbare wildernissen. De territoria daarvan werden zichtbaar 

door te kijken naar de archeologische vondstverspreiding in combinatie met fysische-geogra-

fische en bodemkundige gegevens. Logischerwijs vormden de bewoners van een kerngewest 

onderling sterke sociale banden. Het samenleven noopte immers tot gemeenschappelijke 

gedragsregels en over het algemeen vond men ook de huwelijkspartners binnen de eigen groep. 

Binnen de bevolking bestonden sociale verschillen en lieden zoals de elite en handelaren parti-

cipeerden in interregionale netwerken. Van de meeste mensen echter bleef de ervaringswereld 

beperkt tot het eigen kerngewest. Door de sterke onderlinge band zal men eerder geneigd zijn 

1109		Hodges	1982,	29.
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geweest tot collectieve stellingnames, onder leiding van de elite, tegen zaken die van buiten op 

hen af kwamen, zoals het Christendom. In de term kerngewest duidt gewest op een regio met 

een zekere administratieve en culturele identiteit, terwijl kern wijst op zowel de ondeelbaar-

heid als de mogelijkheid tot dynamiek door expansie en fusie. Het bestaan van deze territoria 

wordt bevestigd door de uit de 8e en 9e eeuw overgeleverde gouwnamen, die bijna allemaal aan 

kerngewesten te verbinden zijn.1110 

In reactie op de kerngewesten benadrukte Theuws juist het belang van elitenetwerken en 

de interne verdeeldheid, terwijl Knol vaststelde dat de territoria niet zo stabiel waren als aan-

genomen. De kern ervan was deelbaar doordat perifere groepen hun eigen weg konden gaan.1111 

Zoals Heidinga en Knol al meenden sluit de activiteit van elitegroepen het bestaan van kernge-

westen niet uit. Voor zowel de elite als de gewone man kan een topografische indeling een reëel 

gegeven zijn en een collectieve identiteit in de hand hebben gewerkt, zoals naar voren komt 

uit de vermelding van pagi in schenkingsoorkonden. Het blikveld van de elite en de gewone 

man verschilde echter. In zijn afscheidsrede kwam Heidinga tot de slotsom dat het regionale 

bewustzijn niet zozeer door het samen leven ontstond – daarvoor kende men een te beperkt 

deel van zijn regiogenoten –, maar door het landschap zelf. De biografie van het landschap, 

met zijn ontginninggeschiedenis en verhalen, was hun biografie. Samen met de tradities die 

het dagelijks leven bepaalden, maakte dit het kerngewest niet tot een statisch geheel. Sociale, 

politieke en economische netwerken verbonden het gebied met de buitenwereld en zorgden 

voor verandering.1112 

In deze paragraaf wil ik ingaan op de interne politiek-bestuurlijke organisatie van de vroeg-mid-

deleeuwse kerngewesten langs de Hollandse kust. We kunnen op historische en archeologische 

gronden diverse centrale plaatsen aanwijzen die van betekenis waren op religieus, economisch, 

politiek en/of militair gebied. De vraag is of er tussen deze plaatsen ook een grotere samenhang 

bestond en welke status hieraan kan worden toegekend. 

Centrale-plaats-complexen in West-Frisia?

De ligging in elkaars nabijheid van meerdere centrale plaatsen met maar één of hooguit twee 

veronderstelde functies in de gebieden van Valkenburg/Katwijk en Oegstgeest/Rijnsburg leidt 

tot een nieuwe vraag: kunnen we dit bestempelen als een ‘centrale-plaats-complex’? Centrale 

functies op maatschappelijk gebied concentreerden zich niet op één plaats, zoals in een middel-

eeuwse of moderne stad, maar waren verspreid over meerdere locaties binnen een kerngewest. 

Dit model is ontwikkeld op basis van Scandinavisch archeologisch en toponymisch onderzoek, 

maar lijkt in aangepaste vorm ook voor andere regio’s toepasbaar te zijn.

Binnen de Scandinavische archeologie gebruikt men de benaming centrale-plaats-complex 

om rijke nederzettingen uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen mee aan te duiden. 

Op basis van onder meer goudvondsten en de aanwezigheid van halls worden ze beschouwd 

als machtscentra die van belang waren in een proces van centralisatie van politieke, religieuze 

en economische functies. Deze centralisatie maakte deel uit van het ontstaan van koninkrijken, 

bestaande uit een koning met een daarbij behorende aristocratie van krijger-volgelingen. Func-

1110		Heidinga	1987,	154	en	175-178.	In	deze	betekenis	bestaan	overeenkomsten	met	wat	men	in	Duitsland	een	Siedlungskammer	noemt	en	in	

Scandinavië	een	settlement district.	Het	begrip	kerngewest	is	een	verdere	uitwerking	van	Waterbolks	adaptiegroep	voor	prehistorische	

samenlevingen	waar	niet	wordt	uitgegaan	van	culturele	en	economische	verschillen.
1111		Theuws	1988,	97-142;	Knol	1993,	112.
1112		Heidinga	2004,	8-10.
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ties die verwacht mogen worden in een centrale plaats zijn die van cultusplaats, aristocratische 

of koninklijke residentie, ambachtelijke werkplaats, handelsplaats en militaire basis.1113

Voor het bepalen van de sociale en politieke hiërarchie binnen de nederzettingen is door 

Fabech en Ringtved een driedeling gemaakt in archeologisch vondstmateriaal, die gekoppeld is 

aan lokale, regionale en supraregionale centra. Naarmate de vondstcategorie zeldzamer is, be-

vindt deze zich hoger in de hiërarchie.1114 Archeologische structuren die op een centrale functie 

kunnen wijzen zijn halls, cultusplaatsen of -gebouwen, een grotere nederzetting of nabijgele-

gen grafveld en een aanlegplaats voor schepen. Verder is de gunstige ligging ten opzichte van 

communicatieroutes en bestaansbronnen van belang.1115 

Een belangrijke bijdrage aan het model wordt geleverd door de toponymie. Onderzoek door 

Brink (1996 en 1999) maakte duidelijk dat er typische plaatsnamen zijn die vaak voorkomen 

in een bepaalde samenhang binnen een district. De ligging van dergelijke constellaties valt 

dikwijls samen met een concentratie van goudvondsten uit de Migratieperiode (ca. 400-600), 

bestaande uit zaken als zwaardbeslag, bracteaten, goudfoliefiguren etc. Karakteristiek bij zo’n 

groep plaatsnamen is een verwijzing in voor- of achtervoegsel naar de prominente boerderij 

van een koning, onderkoning of andere leider met een feesthal (achtervoegsel -tunar, -salir en 

soms -husar) en boerderijen voor zijn militaire leiders (hersi etc.). Verder zijn er verwijzingen 

naar een deel van zijn krijger-volgelingen (karlar, rinkar etc.) en cultusleiders (goði etc.) en 

zijn belangrijkste (edel)smid (Smedby). Ten slotte komen in het distict namen van één of meer 

cultplaatsen voor (onder meer met harg of een verwijzingen naar Noorse godennamen zoals in 

Odensåker), een handelsplaats (Snäckstaviken) en vergaderplaats (Hög, Ting- etc.). 

Dergelijke plaatsnaamsettings zijn te vinden op zeker tien locaties in Midden- en Zuid-

Zweden en er lijken ook sporen te zijn in Denemarken en Noorwegen. Ze liggen vaak op een 

strategische positie binnen een groter district en kennen een onderlinge afstand van hemels-

breed zo’n 6 tot 25 km. Meerdere malen kwam het voor dat een baai of riviermonding naar de 

kern van het gebied leidde, met de prominente hall van de leidende figuur nabij de monding 

(fig. 7.10). De samenhang tussen de plaatsnamen lijkt te wijzen op een situatie waarin bepaalde 

families over meerdere generaties een nederzettingsdistrict beheersten en boerderijen aan hun 

clientèle konden toewijzen. Toch lijken sommige van de plaatsen een grote mate van continuï-

teit te bezitten, want vroeg-middeleeuwse aristocratische centra blijken regelmatig te worden 

opgevolgd door een domeincentrum, kerk of stad in de nabije omgeving. Een enkel centrale-

plaatsen-complex is te dateren in de 3e-4e eeuw, maar de meeste komen pas op in de 7e eeuw.1116

Op dit model is van verschillende kanten kritiek gekomen. Hoewel het Scandinavische 

plaatsnamenbestand indrukwekkend is, vindt Udolph dat er soms wel erg snel op toponymi-

sche gronden een centrale-plaats-complex wordt aangewezen.1117 Böhme ziet alleen in het geval 

van Gudme een centrale plaats van bovenregionaal belang. De rest speelt slechts op lokaal 

niveau een rol. Ook ontbreekt het aan een militaire versterking en continuïteit van functies tot 

1000 of later.1118 Steuer meent dat dergelijke complexen minder samenhangend zijn dan het 

lijkt, omdat ze het resultaat zullen zijn van groei. Bepaalde functies kunnen na verloop van tijd 

bovendien zijn verdwenen, of juist zijn ontstaan nà de naamgeving van een kenmerkend topo-

1113		Näsman	1991b	en	1991c.
1114		Fabech/Ringtved	1995.
1115		Fabech	1999a,	40-41.
1116		Brink	1996	en	1999;	Fabech	1999a	en	1999b.
1117		Udolph	2010,	64.
1118		Böhme	2001,	494.
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niem.1119 Fundamenteler is de in de inleiding van dit hoofdstuk al aangehaalde scepsis van Skre. 

Hij stelt dat bij het definiëren van centrale plaatsen naar functies gekeken moet worden, wat 

iets anders is dan het kijken naar de vondstverspreiding, in het bijzonder die van goud en zilver. 

Met name een combinatie van historische en naamkundige gegevens is een eerste ingang naar 

het identificeren van centrale plaatsen.1120

De aanleiding om ook voor West-Nederland aan centrale-plaats complexen te denken was het 

archeologisch onderzoek in Limmen-De Krocht, in het hart van Kennemerland. Daar werden in 

een afvalkuil van een rurale nederzetting aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

een edelsmid in de 9e eeuw, in de vorm van fragmenten van smeltkroezen en een cupel om goud 

te zuiveren of te toetsen. Deze vondst is in verband te brengen met de unieke middeleeuwse 

plaatsnaam Smithan. Op historisch-geografische gronden is dit toponiem nabij Limmen te situ-

eren en is het aannemelijk dat tussen de bijzondere archeologische vondst en de plaatsnaam 

een verband bestond. Hier was geen doorsnee dorpssmid actief, maar een edelsmid van enig 

1119		Steuer	2007,	904-906.
1120		Skre	2010,	221-223.
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aanzien waarnaar een woonplaats was vernoemd.1121 Deze plaats blijkt in de 10e en vroege 11e 

eeuw (grotendeels) in handen van de Hollandse gravenfamilie geweest te zijn, toen delen ervan 

werden weggeschonken aan hun abdij in Egmond-Binnen, gesticht omstreeks 930.1122 De locatie 

van deze abdij heette eerder Hallem, ongetwijfeld een verwijzing naar een centraal punt in het 

grafelijke familiebezit met een hall als belangrijkste kenmerk.1123 

Met Hallem en Smithan hebben we twee plaatsen voorhanden die in betekenis overeenko-

men met de woonplaats van een aristocraat en de smid uit het Scandinavische model. Hieraan 

kunnen nog Heiloo en Hargen worden toegevoegd als cultusplaatsen uit de voor-christelijke 

periode, die vanaf de Karolingische tijd door de stichting van kerken gekerstend werden.1124 De 

Schepelenberg bij Heemskerk, de plaats waar door de plattelandsbevolking van Kennemerland 

traditioneel de nieuwe graven werden gehuldigd, komt in aanmerking voor de dingplaats (zie 

par. 7.4). Externe handelscontacten verliepen mogelijk via één of meer locaties bij restgeulen 

van het Oer-IJ estuarium langs de Noordzeekust. Misschien bij de ‘Egmunde’ richting de Noord-

zee, of via Velsen of Beverwijk (Beverhem) over het IJ richting het Utrechtse achterland (fig. 7.11). 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de aanwezigheid van de namen Hallem en Smithan 

restanten zijn van een machtsbasis van de Vikingleiders Rorik en Godfried die zich rond het mid-

den van de 9e eeuw in Kennemerland genesteld hadden.1125 De maatschappelijke structuren van 

Frisia en Denemarken zullen echter weinig hebben verschild, zodat dit lastig als tegenargument 

gebruikt kan worden. 

Het hypothetische centrale-plaats-complex in Kennemerland maakt de verschillen duidelijk 

met het Scandinavische model. Typische plaatsnamen die verwijzen naar woonplaatsen van de 

Gefolgschaft of cultusleiders ontbreken. Het Scandinavische model kan dan ook niet één-op-één 

worden overgenomen. Voor het westelijk kustgebied dient rekening gehouden te worden met 

de volgende omstandigheden:

	› de	plaatsnamen	zijn	vanaf	de	Middeleeuwen	door	landschappelijke	veranderingen	en	intensieve	

bewoning	aan	grotere	erosie	onderhevig	geweest	dan	in	Scandinavië,

	› verwijzingen	in	plaatsnamen	naar	bepaalde	functies	van	personen	of	naar	heidense	goden	

komen	op	het	Europese	continent	eigenlijk	niet	voor1126,

	› goudvondsten	die	met	zekerheid	kunnen	worden	aangemerkt	als	deposities	zijn	in	westelijk	

Nederland	afwezig	en	opvallende	vondstcategorieën	in	‘rijke’	nederzettingen	slechts	in	zeer	

beperkte	mate.	Maar	wanneer	we	ons	de	kritiek	van	Skre	ter	harte	nemen	is	het	wel	of	niet	

aanwezig	zijn	van	goud-	en	zilver	niet	doorslaggevend	voor	het	vaststellen	van	een	centrale	

functie.

Dit maakt het natuurlijk lastig om het bestaan van centrale-plaats-complexen aan te tonen. Het 

model kan echter wel een verklaring bieden waarom er in de Vroege Middeleeuwen nooit veel 

functies op één locatie te vinden zijn. Ondanks het hypothetische karakter maakt de casus Ken-

nemerland duidelijk dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien. 

1121		Niet	voor	niets	moest	volgens	de	Lex Frisionum	voor	het	verwonden	van	de	hand	van	een	goudsmid	een	hogere	boete	worden	betaald	(Lex 

Frisionum, additio,	oordeel	van	Wlemar,	par.	10).	
1122		Dijkstra/De	Koning/Lange	2006,	204-207;	De	Cock	1959;	1965,	174;	OHZ	I	nr.	88.	
1123		Künzel/Blok/Verhoeff	1988,	162.	De	betekenis	van	hal	als	‘bocht	van	het	hoogland’	of	andere	van	‘buiging’	af	te	leiden	betekenis	lijkt	mij	hier	

niet	waarschijnlijk.
1124		Künzel/Blok/Verhoeff	1988,	166	en	171.
1125		Vgl.	Van	der	Tuuk/Van	Winter	2007.
1126		Zie	de	studie	van	Udolph	2010.
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Wanneer voor het Rijnland de historische, toponymische en archeologische gegevens over cen-

trale plaatsen op een rij worden gezet, wat in dit hoofdstuk is gedaan, dan springen er voor wat 

betreft de Vroege Middeleeuwen twee gebieden uit op basis van een concentratie van functies, 

namelijk Valkenburg/Katwijk en Oegstgeest/Rijnsburg (fig. 7.12). In deze gebieden was sprake 

van: 

	› een	grafveld	met	een	regionale	functie

De grafvelden vallen op door hun specifieke ligging op de grens van het estuariumlandschap 

naar het achterland. Bovendien komen uit deze grafvelden de rijkste statussymbolen uit de re-

gio, namelijk de drinkhoorn met verguld uiteinde in de vorm van een vogelkop uit Katwijk-Klein 

Duin en de gouden gesp met almandijn uit Rijnsburg-De Horn, allebei dateerbaar aan het einde 

van de 6e en de eerste helft van de 7e eeuw. 

	› de	ligging	van	een	belangrijk	domeincentrum	bij	de	oudste	kerk,	of	in	de	buurt	daarvan

De vroegste kerken en kapellen in de regio zijn waarschijnlijk al in de 8e eeuw gesticht door de 

plaatselijke elite, wellicht deels door de Pippiniden of de Frankische koning zelf. De stichting 

zal hebben plaatsgevonden op het kroon- of familiedomein, reden om uit te gaan van een do-

meincentrum of misschien zelfs een residentiële hall op de plaats van de kerk of daar vlakbij. 

De curtis van Valkenburg/Katwijk lag in de Karolingische tijd óf bij de kerk in het oude 

castellum óf in het duingebied achter Katwijk (Hoverathorp). Rijnsburg en Oegstgeest kenden 

aanvankelijk allebei een eigen domeincentrum, één bij de 8e-eeuwse kapel van Rothulfuashem 

en één bij de kerk van Kerkwerve (of bij de Oudenhof even ten zuiden daarvan). In de late 9e of 

10e eeuw is het grondgebied van beide hoven samengevoegd tot één domein, waarschijnlijk 

onder de West-Friese graven. 

	› de	aanwezigheid	van	een	edelsmid/muntmeester

De zeldzame vondst van een proefslag in brons van een pseudo-Madelinusmunt in de zuidwes-

telijke nederzetting van Katwijk-Zanderij wijst op de aanwezigheid van een atelier van een 

muntmeester annex edelsmid in de tweede helft van de 7e eeuw. Deze smid was niet woonach-

tig in een plaats direct langs de Rijn, waar men hem zou verwachten, maar op enige afstand 

daarvan. Het slaan van dergelijke munten wijst op de nabijheid van een aristocraat. 

	› een	riviernederzetting	in	het	mondingsgebied	van	de	Oude	Rijn	met	mogelijkheden	tot	tolheffing

De oever bij Katwijk/Valkenburg is voor de Karolingische periode de meest geëigende kandi-

daat voor de officiële tolhaven van de Oude Rijnmond. Voor de Merovingische tijd is op archeo-

logische gronden geen grote handelsplaats aan te wijzen. De oevers ter weerszijden van de Rijn 

en zijn zijtakken – dus ook bij Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest en ‘Rodulfsheim’ – waren misschien 

vrij toegankelijk voor uitwisseling door elitegroepen en handelaren. Tenzij in deze periode 

sprake was van een Friese (klein)koning die de controle over de in- en uitvoer van goederen naar 

zich toe had getrokken. 

	› een	dingplaats	met	een	regionale	functie	bij	Katwijk

De vergader- en inhuldigingsplaats lag in de Late Middeleeuwen bij de hof van 

Valkenburg/Katwijk, maar dit is waarschijnlijk een jongere ontwikkeling. Wellicht lag deze 

vergaderplaats oorspronkelijk bij het grafveld van Klein Duin. Speculatief is het gebruik van het 

Rijnsburgse grafveld in een eerder stadium als vergaderplaats voor alleen de ‘Noordgouw’.

	› militaire	steunpunten

Vanaf de late 9e eeuw was een ringwalburg aanwezig in Rijnsburg die voldeed aan de nieuwe 

ontwikkeling op het gebied van versterkingen. In de periode daarvoor konden de oude castella 

van Valkenburg en eventueel de Brittenburg op de zuidoever van de Rijn een (meer symboli-

sche?) rol hebben gespeeld, misschien in combinatie met een functie als domeincentrum.
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De bovenstaande verspreiding van functies suggereert voor de 7e eeuw een centrale-plaats-

complex dat zich aanvankelijk kan hebben beperkt tot Katwijk/Valkenburg, met muntslag, een 

grafveld/dingplaats, versterkte halls in één van de voormalige limesforten en mogelijkheden 

tot handel langs de Oude Rijn. Het mag duidelijk zijn dat de Romeinse erfenis hierin een 

belangrijke rol speelde. Onduidelijk is of we ook plaatsen in de ‘Noordgouw’ al bij het centrale-

plaats-complex mogen rekenen, zoals het relatief grote Merovingische grafveld van Rijnsburg 

en misschien andere residenties voor de belangrijkste volgelingen. Elitenetwerken zullen zich 

niet hebben laten weerhouden door de breedte van rivier: Radulfus had zowel bezittingen in 
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Fig. 7.12 Hypothetisch model van een vroeg-middeleeuws centrale plaats-complex rondom de monding van de Oude Rijn.
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Hrothaluashem als in Hovarathorpa voordat hij het aan de Utrechtse kerk schonk. De Rijnmond 

zal al snel zijn samengesmolten tot één kerngewest.

We kunnen ervan uitgaan dat ook in onze contreien sprake was van een tribale samenleving 

met (klein)koningen, edelen en volgelingen, zeker in de Merovingische tijd. Alleen ging men 

anders om met de depositie van goud en zilver. Dit kwam hoogstens in de bodem terecht als 

profane schatvondst of in graven.1127 In de Zuid-Hollandse situatie zijn binnen de nederzettings-

vondsten maar weinig vondstcategoriën te bedenken die op een bovenlokale functie kunnen 

wijzen, zoals door Nicolay voor het Fries-Groningse kustgebied is ontwikkeld. De drie gouden 

hangers uit de 7e eeuw die bekend zijn – een niervormige hanger van de Brittenburg [65] en een 

munthanger uit Leiden-Roomburg [14] en het duingebied bij Monster [107] – wijzen niet auto-

matisch naar de aanwezigheid van de (hoogste) elite, maar kunnen evengoed aan volgelingen 

en overige inwoners hebben toebehoord. De meest sprekende aanwijzingen voor de aanwezig-

heid van een maatschappelijke bovenlaag zijn twee grafvondsten, namelijk de drinkhoorn met 

vergulde vogelkop uit Katwijk-Klein Duin en bovenal de gouden gesp uit Rijnsburg-De Horn, 

allebei dateerbaar aan het einde van de 6e en de eerste helft van de 7e eeuw. De overzeese 

connecties die nodig waren voor het verkrijgen ervan en hun latere gebruik in het grafritueel 

maken duidelijk wat de belangrijkste troef van het Rijnestuarium was: de beheersing van de 

riviermonding. De strategische positie daarvan moet onherroepelijk hebben geleid tot machts-

vorming, hetzij op het niveau van een ‘big man’ of (klein)koning.

In de Karolingische tijd was de belangrijkste verandering binnen het centrale-plaats-com-

plex de vorming van domeincentra met vroege kerken en naar verwachting ook een officiële 

tolplaats. Op politiek-bestuurlijk gebied was de belangrijkste wijziging de vertegenwoordiging 

van de Frankische koning door een graaf, die de rol binnen het centrale-plaats-complex feitelijk 

overnam. Deze kon voor het onderhouden en verstevigen van zijn machtspositie niet alleen 

gebruik maken van domeincentra die in handen zijn van de koning, maar ook van centra 

die hij in leen hield, in allodiaal bezit had of waarvan hij voogd was. De grafelijke hoven van 

Kerkwerve/Oegstgeest en de Luttige Geest bij Katwijk speelden wat dit betreft een intrigerende 

rol, wat ons op het onvermijdbaar speculatieve pad brengt van de familiebetrekkingen tussen 

in de bronnen genoemde personen en daarmee verbonden plaatsen.

Opmerkelijk is namelijk de bestuurlijke twee-eenheid die onder de Gerulfingen moet zijn ge-

creëerd tussen Kerkwerve/Oegstgeest en Rijnsburg. Incorporeerde de graaf hier eenvoudigweg 

goed- of kwaadschiks verworven bezit van een andere familie uit Rijnsburg bij zijn grootgrond-

bezit of zocht hij ruimte voor de bouw van de ringwalburg? Een andere mogelijkheid is dat 

‘Rodulfsheim’ oud grafelijk familiebezit was dat gereorganiseerd werd. Hier stond immers een 

memoriekapel uit de late 8e eeuw die in de late 9e eeuw werd geïncorporeerd in de Rijnsburg 

en in de 12e eeuw werd uitgekozen als plaats voor de tweede grafelijke abdijstichting in Hol-

land. Bekleedde Radulf soms een grafelijke functie in de 8e eeuw? In dit verband is zijn bezit in 

Hoverathorp bij Katwijk interessant, samen met Erulf, wellicht een broer en misschien dezelfde 

persoon als Herlulf die bezit had in Houten en Tuur.1128 Deze strategisch gelegen centrale plaats 

aan de Rijnmond verwacht men niet in handen van de eerste de beste rijke boer. In de 8e eeuw 

schonken Radulf en zijn familie aardig wat weg aan de Utrechtse kerk, maar over het vruchtge-

bruik lijken later problemen te zijn ontstaan, toen de kerk daadwerkelijk werk maakte van de 

1127		Nicolay	2006;	in	voorb.
1128		Hoek	(1973,	72)	beschouwd	‘Heriulf’	(=Herlulfus)	als	“de	in	het	kustgebied	regerende	graaf	en	een	voorvader	van	de	Gerulfingen.”	De	schen-

ker	van	de	kerk	van	Vlaardingen,	Heribald,	was	volgens	Hoek	mogelijk	een	broer	van	Herlulfus.
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aanspraken. Is de oude familieband de reden dat de latere Gerulfingen/Hollandse graven zowel 

de kerk bij Oegstgeest als de hof op de Luttige Geest bij Katwijk in bezit hebben?

En nu we toch aan het speculeren zijn, misschien bestond er zelfs een familieband met de 

Friese koningen. Op grond van de naam Radbod die aan een kleinzoon van graaf Gerulf werd ge-

geven en de nauwe banden die bestonden met de heilige Utrechtse bisschop Radbod (900-917) 

– wiens afstamming van de Friese koning Radbod († 719) al in zijn 10e-eeuwse Vita werd vermeld 

– neemt men wel aan dat ook graaf Gerulf aan deze Friese heerser verwant was.1129 Het zou niet 

verbazen wanneer de Rijnlandse graven afstammelingen waren van de Friese adellijke clan die 

door de Pippiniden werden ingeschakeld om dit deel van het Frankische rijk te besturen.1130 

Het grote voordeel van deze machtspositie was de ligging in de periferie van het politieke 

wereldtoneel, zodat men ondanks een ondergeschikte band met koning of keizer voor een 

groot deel zijn eigen gang kon gaan. Of het nu gaat om de ‘slag bij Dorestad’ in circa 690, het 

sturen van ‘strenge graven en abten’ nadat men rond 840 de kustverdediging tegen de Vikingen 

op zijn beloop liet, of het zelfstandig tolheffen bij Vlaardingen in het begin van de 11e eeuw 

door de West-Friese graaf Dirk III. Pas wanneer men het te bont maakte werd er van buitenaf 

ingegrepen, zij het zonder blijvend resultaat.

Wanneer we onze blik kort wenden tot het Maasland, dan zijn ook hier combinaties te vinden 

die als een centrale-plaats-complex kunnen worden aangemerkt. De Naaldwijkse Geest biedt 

een interessante combinatie, bestaande uit een Merovingisch grafveld en de plaats Hontsele – 

mogelijk de locatie van een ontvangstzaal van een heer – met later één van de vroegste kerken 

uit het gebied. In de grafelijke periode zouden de handelsplaats Witla en later het versterkte 

Vlaardingen onderdeel van het complex zijn geweest. Het vrijwel ontbreken van opgravingen 

van vroeg-middeleeuwse nederzettingen uit het Maasland maakt het niet mogelijk de veronder-

stelling verder te onderbouwen.

Alles bij elkaar denk ik dat door het in samenhang bekijken van de locaties met verschillende 

functies we een stukje dieper door kunnen dringen in de nederzettingshiërarchie en het func-

tioneren van vroeg-middeleeuwse machtscentra. Ik geef toe dat het aanwijzen van centrale-

plaats-complexen bestaat uit het zoeken naar een ideale combinatie, waarbij de interpretatie 

van de gegevens tot de uiterste grenzen worden afgetast. Toch denk ik dat het model een 

verklaring kan bieden voor de archeologisch slecht zichtbare hiërarchie tussen nederzettingen 

en grafvelden in ‘arme’ gebieden. Dit zegt niet gelijk iets over het ontbreken aan sociale stra-

tigrafie en machtsvorming.1131 Juist in samenhang met elkaar vormde een deel van de plaatsen 

het bestuurlijk-organisatorisch raamwerk binnen een kerngewest. Een voordeel kan zijn dat 

in vergelijking met Zuid-Scandinavië, waar de plaatsnamen spreken, hier wat meer historische 

informatie voorhanden is. Toekomstig onderzoek kan duidelijk maken in hoeverre het model 

van centrale-plaats-complexen toepasbaar is in andere gebieden en perioden. 

In het volgende, laatste hoofdstuk wenden we ons tot een al even lastig onderwerp zonder 

veel zekerheden, namelijk de tribale verhoudingen in het westelijk kustgebied en de structuur 

en omvang van het Friese koninkrijk.

1129		Cordfunke	1987,	20-22.
1130		Lastig	is	het	om	de	waarde	in	te	schatten	van	de	overeenkomsten	tussen	de	namen	Radbod,	Radulf,	Erulf	en	Gerulf.	Wijst	dit	op	een	familie-

band	of	waren	dit	destijds	regelmatig	voorkomende	namen?
1131		Vgl.	Diepeveen-Jansen	2001;	Hiddink	1999.




