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Hazenberg Archeologie en AWN Rijnstreek als partners

Vanwege het feit dat Hazenberg Archeologie haar wortels in Leiden en de Rijnstreek heeft, is de verbondenheid 
met de AWN-afdeling vanzelfsprekend. Vele medewerkers van Hazenberg Archeologie kennen de leden van de 
Rijnstreek, soms al vele jaren. Zelfs is menig medewerker lid van de AWN. 

De samenwerking is niet alleen te merken in de vriendschappen maar ook in het werk. Zo helpen we jaarlijks met 
het maken van een Archeologie Actueel voor de Open Monumentendagen in enkele gemeenten. Daartegenover 
zijn AWN-leden altijd bereid hun kennis met ons te delen bij het opstellen van bureauonderzoeken. Ook ondersteunt 
Hazenberg Archeologie het uitwerken van oud onderzoek van de schappen van het Rijnstreek-depot. Tezamen 
werken we hard aan de presentatie van het prachtige onderzoek van de AWN uit het verleden.

Het sluitstuk van deze gezamenlijke activiteiten vormt de financiële ondersteuning door Hazenberg Archeologie van 
de Renus-reeks, een serie van monografieën waarin de mooiste onderzoeken worden gepubiceerd en beschikbaar 
komen voor collegae en andere geïnteresseerden. 

Kortom, AWN Rijnstreek en Hazenberg Archeologie vormen een goed koppel.

Tom Hazenberg 
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Voorwoord 
 
Na een actieve loopbaan als fysisch technoloog brak voor mij in de zomer van 2002 de tijd 
aan om als amateur mijn hobby archeologie nu echt te gaan beoefenen. Het begon bij goed 
weer met een kleine opgraving in Hazerswoude-Dorp naar de resten van bewoning uit de 
14de-15de eeuw. Daarna, tijdens mijn eerste Reuvensdagen in Maastricht leerde ik dat 
opgraven heel leuk is maar het uitwerken en rapporteren van opgravingen in de meeste 
gevallen niet gebeurde. En wat heb je nu aan een opgraving als de resultaten niet voor het 
publiek toegankelijk worden.  
 
De afdeling Rijnstreek van de AWN had in 2002 een kleine veldverkenning uitgevoerd naar 
sporen van een vroeg-middeleeuwse nederzetting in de Lagewaardse Polder in Koudekerk aan 
den Rijn. De vondsten werden gedetermineerd en mooie tabellen ingevuld. Wat nu, vroeg ik 
aan mijn mede amateur-archeologen. Toen bleek mij dat er al een veldverkenning in 1991 was 
uitgevoerd en, nog belangrijker, een grote opgraving door de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) in 1978-1979. Al deze archeologische informatie was niet 
gerapporteerd en dat vond ik zo jammer dat ik het stoute plan opvatte om iets aan die 
rapportage-achterstand te gaan doen. Nee, een fantastisch opzienbarend archeologisch rapport 
had ik niet voor ogen, wel alles zo goed en helder mogelijk opschrijven zodat het voor iedere 
geïnteresseerde toegankelijk zou worden.  
Ik kreeg onmiddellijk veel bijval van Menno Dijkstra, een specialist Vroege Middeleeuwen 
en secretaris van onze afdeling. Als deskundig archeoloog heeft hij mij begeleid bij het 
uitwerken van deze rapportage en mij behoed voor archeologische uitglijders. 
 
Het plan van aanpak werd door de Provincie Zuid-Holland bij monde van R. Proos, 
geaccepteerd en een subsidie toegekend, terwijl ook de gemeente van Rijnwoude een 
financiële bijdrage toezegde. Het bestuur van de AWN afdeling Rijnstreek schaarde zich 
eveneens achter het plan.  
Eind 2003 kon het project aanvangen en mede dankzij de vele discussies met de actieve leden 
van de AWN ligt hier nu het resultaat voor U. Om de rapportage op een redelijke termijn te 
kunnen afronden zijn wel enkele keuzes gemaakt bij de uitwerking. Zo zijn de 
vondstcategorieën bot, natuursteen, metaalslak en verbrande en onverbrande klei niet nader 
uitgewerkt. Ook ten aanzien van de gedetailleerdheid van de overzichtstekeningen zijn keuzes 
gemaakt. Het rapport is bovenal gericht op het toegankelijk maken van de 
opgravinggegevens. Wij hopen dat het verslag aan de basis kan staan voor een meer 
definitieve publicatie.  
 
Een rapport als dit komt niet tot stand zonder de hulp anderen. Suus Sprey, Titia Kiers en 
Aleid Muller (AWN afdeling Rijnstreek) hielpen mee bij het determineren van het inheems-
Romeinse en Romeinse aardewerk. Ank Fokma bestudeerde een tweetal zadenmonsters en 
Silke Lange determineerde – ondanks de soms beschimmelde staat – de houtmonsters. 
Elsemiek Hanraets en Tamara Vernimmen (RING) waren betrokken bij het uitvoeren van 
dendrologisch onderzoek naar enkele van voornoemde houtmonsters. Sebastiaan Berntsen 
heeft de stempels op de Romeinse dakpannen onderzocht.   
De ROB wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de opgravingsgegevens. Jos 
Bazelmans (hoofd onderzoek), Ans van As (archief) en Menne Kosian (IT) van deze dienst 
waren behulpzaam bij het opzoeken van alle gegevens en de assistentie bij het scannen. Frits 
Kleinhuis en Sebastiaan Berntsen bedanken we voor de gastvrijheid in het provinciaal 
bodemdepot in Alphen, waar menig uurtje werd zoet gebracht met zoeken, fotograferen en 
vooral tekenen. 
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Samenvatting 
 
In 1978 en 1979 vond er een grote ROB-noodopgraving plaats in Koudekerk aan den Rijn van 
een inheems-Romeinse en vroeg-middeleeuwse nederzetting, gelegen aan een kreek vlak ten 
noorden van de Oude Rijn ter hoogte van de Lagewaard. Aanleiding was de melding in het 
jaar daarvoor van veel vondsten bij afkleiingswerkzaamheden. Uit de directe omgeving van 
de opgraving waren al vanaf 1940 bij het Rijksmuseum van Oudheden vondstmeldingen 
gedaan van Merovingische urnen en resten van een ‘Bataafse’ nederzetting. Reden genoeg om 
een opgraving te organiseren om de gegevens voor het nageslacht te behouden. 
 
De AWN afdeling Rijnstreek heeft daarna in 1991 en 2002 veldverkenningen uitgevoerd naar 
eventueel andere nederzettingssporen.  
De resultaten van deze onderzoekingen zijn nooit gerapporteerd en deze opgravingresultaten 
dreigden in de vergetelheid te raken. Daarom is met financiële steun van de Provincie Zuid-
Holland en de gemeente Rijnwoude een studie gestart om zoveel mogelijk gegevens van de 
vroege geschiedenis van Koudekerk vast te leggen in een rapport en ook op digitale wijze op 
DVD. 
 
De opgravinggegevens van de ROB, waaronder tekeningen van meer dan 100 
opgravingputten, 57 dozen met vondstmateriaal (opgeslagen in het provinciale archeologisch 
depot in Alphen aan den Rijn), vondstbeschrijvingen van het aangetroffen aardewerk, 
dagrapporten en vondstenlijsten zijn allemaal zoveel mogelijk digitaal verwerkt. Door gebruik 
te maken van moderne software konden de digitale opgravingstekeningen gekoppeld worden 
aan de databases van het vondstmateriaal waardoor de mogelijkheid geschapen werd om 
dateringstudies te doen en verspreidingskaarten van karakteristiek vondstmateriaal te maken. 
De belangrijkste vondsten zijn ook digitaal op foto vastgelegd.  
 
Dit rapport geeft een beschrijving van de nederzetting en zijn ontwikkeling en geeft een 
uitvoerige beschrijving van wat er gevonden is. Op de bijgevoegde DVD staan alle digitale 
bestanden van de tekeningen, de databases, de foto’s, verspreidingskaarten en alle gegevens 
die voor toekomstig onderzoek van belang kunnen zijn. 
 
De opgegraven nederzetting meet ongeveer 250 bij 150 meter. De nederzetting lag aan een 
afwateringskreek en enkele zijkreken die het water uit het veengebied afvoerden naar de Oude 
Rijn. Mogelijk was deze kreek een oude zijarm van de Oude Rijn, die doorliep tot aan 
Leiderdorp. Op de oevers van deze kreek heeft zich de nederzetting ontwikkeld. De eerste 
fase was een inheems-Romeins nederzetting die waarschijnlijk in de eerste eeuw voor Chr. 
begonnen is. Omdat er bijna geen Romeins import aardewerk is aangetroffen nemen we aan 
dat de inheems-Romeinse nederzetting verlaten is midden eerste eeuw na Chr. Mogelijk 
stonden de Romeinen niet toe dat er ten noorden van oude Rijn, die toen de officiële 
Romeinse grens werd, bewoners gevestigd waren. Slechts één drieschepige huisplattegrond 
kan met enige zekerheid aan de inheems-Romeins periode worden toegeschreven.  
 
Na deze Romeinse bewoningsperiode vindt er lange tijd geen bewoning plaats. In één van de 
profielen wordt dit mogelijk gerepresenteerd door een laag gele, schone klei die zich buiten de 
kreek heeft afgezet.  
 
Om en nabij het jaar 500 na Chr. ontstaat langs de kreek een nieuwe periode van bewoning, 
die eindigt rond het jaar 800. Net als de overige nederzettingen in het westelijke kustgebied 
kenmerkt de materiële cultuur zich door een groot aandeel van uit het Duitse Rijnland 
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geïmporteerd draaischijfaardewerk. Liggend aan de Oude Rijn – ooit één van de belangrijkste 
West-Europese doorgaande routes – is dit niet verwonderlijk. De locatie van Koudekerk 
midden tussen de bewoningsconcentraties van het Midden-Nederlandse rivierengebied en de 
Oude Rijnmonding maakt het moeilijk om direct te zeggen waar de nieuwe bewoners vandaan 
kwamen. In de verwikkelingen van de volksverhuizingen kunnen het mensen zijn geweest die 
oorspronkelijk behoorden tot de ‘Franken’, maar een ‘Friese’ afkomst uit de kuststrook is ook 
een mogelijkheid.  
 
De Merovingische bewoningsperiode heeft geduurd tot ongeveer 700 en is op basis van het 
aardewerk zonder duidelijke markering overgegaan in de Karolingische tijd. Het beeld van de 
nederzetting uit deze periode bestaat uit verschillende woonerven, met lange 
woonstalboerderijen die dwars op de kreek staan. De gevonden bewoningsporen kunnen 
herleid worden tot ongeveer zes ‘erven’ waarop een boerderij heeft gestaan met meerdere 
bijgebouwen. Vaak vormen de brede huisgreppels de enige aanwijzingen voor bebouwing. 
Van de boerderijen zelf zijn nauwelijks resten overgeleverd. Verwarrend is, dat de lay-out van 
de bewoning enigszins ‘inheems-Romeins’ aandoet, maar dat uit de huisgreppels vrijwel 
uitsluitend aardewerk uit de Merovingische periode is gevonden.  
Omdat men lange tijd op dezelfde plek gewoond heeft, is het moeilijk in veel van de overige 
greppels en kuilen een duidelijke fasering aan te brengen. In zowel de inheems-Romeinse als 
de Merovingische periode was de percelering gericht op de kreek en dat maakt de datering 
van deze sporen moeilijk.  
 
Vlak bij de nederzetting lag een grafveld waarin zowel crematies als lijkbegravingen werden 
bijgezet. Een deel ervan is in de opgraving aangesneden. Op basis van tot nu toe bekende 
urnen dateren de graven uit de periode rond 600. Met zowel crematies als inhumaties past het 
grafveld past binnen de groep van ‘gemengde’ grafvelden uit de Merovingische tijd die we 
ook kennen van andere plaatsen in West-Nederland.  
 
Van de Karolingische bewoning zijn geen duidelijke sporen herkend. Waarschijnlijk speelt de 
ligging vlak onder het maaiveld hier een rol en zijn de sporen door ploegen of eerdere 
afkleiingen verloren gegaan. Intrigerend in dit verband zijn daarom de resten van een 
huisplattegrond met een afwijkende NNW-ZZO richting die jonger is dan de inheems-
Romeinse en Merovingische sporen. Jammer genoeg is uit de sporen geen dateerbaar 
materiaal afkomstig. De ligging komt overeen met de middeleeuwse ontginningsas van het 
gebied langs de Oude Rijn. Hebben we hier te maken met een boerderij uit de periode van de 
eerste veenontginning? De huisplattegrond is onvolledig, maar lijkt opvallend genoeg nog het 
meest op een boerderij van het type ‘Odoorn’, waarvan de jongste varianten gedateerd worden 
in de Karolingische tijd. Mogelijk word een Karolingische datering bevestigd door aardewerk 
uit een nabijgelegen greppel met een oriëntering dwars op de ontginningsas. Een handvol 
scherven uit de 11e-12e eeuw lijkt te wijzen op enige bewoningsactiviteit in de Volle 
Middeleeuwen. 
 
Belangrijk voor het begrijpen van de bewoningsontwikkeling is de kreekgeschiedenis. In de 
Romeinse tijd was deze waarschijnlijk nog open, maar in de Vroege Middeleeuwen moet het 
belang van de kreek al sterk zijn verminderd. Het lijkt erop dat deze reeds behoorlijk was 
verland en voornamelijk functioneerde voor de lokale afwatering en als dumpzone van afval. 
Niet voor niets is veel van het vondstmateriaal uit de kreekvulling afkomstig. Van een 
belangrijke vaarroute lijkt in deze periode geen sprake te zijn geweest. Opvallend is dat in 
opvulling van een zijarm van het geulsysteem een waterput is ingegraven die in de laat-
Merovingische periode, in circa 700-750 in onbruik moet zijn geraakt. Ook het inhumatiegraf 
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en een urn van het grafveld liggen net in de rand van de kreekvulling. Waarschijnlijk wijst dit 
erop dat de zijkreken en de  randzone van de restgeul al waren verland. Het jongste materiaal 
uit de kreek dateert uit de Karolingische tijd.  
 
De vroegmiddeleeuwse nederzetting lag op een gunstige plaats, namelijk op een hoog 
opgeslibt gedeelte langs de Oude Rijn. Zeker met de Hogewaard in de nabijheid een goede 
plek om te boeren. Uit het vondstmateriaal en de sporen valt niet af te leiden dat we in de 
Merovingische tijd te maken hebben met een nederzetting van een belangrijke regionale 
betekenis, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine handelsplaats. De hoeveelheid vondsten is 
normaal voor een opgraving van een nederzetting langs een kreek, waar in de klei veel afval 
bewaard is gebleven. 
 
De nederzetting wordt verlaten omstreeks 800. Het is verleidelijk dit te wijten aan invallen 
van de Vikingen – Koudekerk lag op de Rijnroute naar Dorestad – maar wat evenzeer kan 
hebben meegespeeld is dat de verlanding van de kreek of overstromingen van de Rijn 
bewoning onaantrekkelijk maakte. Ook de herinrichting van het landschap, waarbij de 
bewoning werd verplaatst naar elders kan een belangrijke rol hebben gespeeld. Een 
interessante, maar moeilijk te beantwoorden vraag is of er een verband bestaat met het starten 
van de systematische veenontginning. 
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1. Inleiding. 
 
1.1. Onderzoeksgeschiedenis 
 

De opgraving vond plaats in Koudekerk aan den Rijn in de provincie Zuid-Holland. 
Koudekerk is tegenwoordig een deel van de nieuw gevormde gemeente Rijnwoude. 
Koudekerk ligt ten noorden van de Oude Rijn op ongeveer 5 km afstand van de gemeente 
Alphen a/d Rijn. 

In figuur 1 is de topgrafische kaart van het gebied weergegeven. Koudekerk ligt in een 
gebied met polders zoals de Hoge Waard, de Lagewaardse Polder en de Hondsdijkse 
Polder. De Hoge Waard is een voormalig waardeiland, het wordt omsloten door de Oude 
Rijn en een zijarm.  

De opgraving lag in de Lagewaardse Polder vlak bij de plaats waar de Lagewaard weer 
samengaat met de Oude Rijn, ten oosten van de Molenboezem en ten westen van een 
nieuw fietspad, de Mattenkade. De opgraving is aangegeven met een kruis in figuur 1.1. 

 

 
 
 
Figuur 1.1: Topografische kaart van Koudekerk a/d Rijn. 
 
De Oude Rijn vormde vanaf ongeveer 40 na Chr. de noordelijke grens van het Romeinse rijk. 
De Romeinen begonnen met de aanleg van deze grens door een aantal castella te bouwen 
langs de Oude Rijn, die toen een belangrijke vaarroute vormde tussen de zee en het 
achterland.  
 
In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van alle castella die er langs de Rijn hebben gelegen.  
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Figuur 1.2: De Romeinse limes in Nederland.  
 
Koudekerk ligt aan de noordkant van de Oude Rijn, tussen de castella van Alphen 
(Albaniana) en Leiden-Roomburg (Matilo). Deze castella waren aan de zuidkant  van de 
Oude Rijn gevestigd. 
 
In figuur 3 is de kadastrale kaart weergegeven van het gedeelte van de Lagewaardse polder 
waar de opgraving heeft plaats gevonden. De resten van het middeleeuwse kasteel Groot 
Poelgeest liggen juist ten zuiden van het opgravingterrein. De archeologische monumenten-
kaart van Koudekerk geeft aan dat het gebied ten westen van de Mattenkade, een vrij recent 
fietspad, van archeologisch belang is. Uit eerdere vondstmeldingen van het Rijksmuseum van 
oudheden (RMO), beschreven in bijlage 1, blijkt dat ook ten oosten van dit fietspad resten van 
een nederzetting zijn aangetroffen. Mogelijk zijn ook hier zelfs nog skeletbegravingen van het 
vroeg-middeleeuwse grafveld aanwezig.  
 
Vanaf 1940 worden er diverse keren meldingen gemaakt van archeologishe vondsten in dit 
gebied. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal kleinschalige opgravingen en verkenningen 
door het RMO. In Bijlage 1 wordt een historisch overzicht gegeven van alle vondstmeldingen 
die in de archieven van het RMO en bij AWN zijn teruggevonden. 
De belangrijkste vindplaatsen worden hier vermeld en zijn aangegeven op de kaart van figuur 
1.3. 
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Figuur 1.3: Kadastrale kaart van het opgravingsgebied. 
 
De eerste melding dateert van 1940 en spreekt over de vondst van twee Frankische urnen, 
veel scherven en beenderen die net onder de laag kavelaarde zaten. De locatie wordt met A 
aangegeven op de kadastrale kaart. Volgens de eigenaar van het land dhr. Reijneveld kwam 
de vindplaats overeen met het punt E. In maart 1950 wordt er door het RMO een kleine 
opgraving gedaan waar in een sleuf een Bataafsche kultuurlaag wordt waargenomen met veel 
scherven van kogelpotten en beenderen. Deze vindplaats wordt aangeven met H en ligt aan de 
oost kant van de Mattenkade. 
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In figuur 1.3 is het opgravingsterrein van 1978-1979 in rood aangegeven.  
 
In 1991 is er een veldverkenning uitgevoerd door de AWN afdeling Rijnstreek. Deze 
verkenning werd uitgevoerd op een stuk akkerland dat net diep was omgeploegd. Dit terrein is 
in blauw aangegeven in figuur 1.3 en valt samen met een deel van de opgraving uit 1978. De 
veldverkenning is uitvoerig beschreven in Bijlage 2. In 2002 heeft de afdeling van de AWN 
een nieuwe veldverkenning uitgevoerd nu op het terrein langs de molenboezem, aangegeven 
in figuur 1.3 in het groen. Deze resultaten zijn beschreven in Bijlage 3. Opvallend is dat bij de 
laatste veldverkenning er geen vroeg-middeleeuws materiaal gevonden werd, maar alleen 
post- middeleeuws aardewerk. Tijdens een gesprek met dhr Reijneveld, eigenaar van het 
terrein, blijkt dat volgens overlevering het terrein langs de molenboezem op het eind van de 
19e eeuw opgehoogd is met grond uit Leiden wat de resultaten van deze veldverkenning zou 
kunnen verklaren. Een samenvatting van het gesprek met dhr Reijneveld is gegeven in bijlage 
6.  
 
1.2. De ROB-opgraving van 1978-1979 
 
De opgraving van de ROB vond plaats van maart 1978 tot augustus 1979. De opgraving had 
het karakter van een noodopgraving omdat men het afgraven van de kleilagen voor moest 
blijven. In de eerste periode is met één graafmachine gewerkt, later is een tweede machine in 
gebruik genomen. De opgraving stond onder de wetenschappelijke leiding van H. Sarfatij, de 
dagelijkse leiding was in handen van veldtechnicus A. Buisman. Er zijn 119 werkputten 
gegraven, als het even kon van een standaard afmeting 30-7,5 meter, meestal met 1 of 2 
opgravingsvlakken. Figuur 1.4 geeft een overzicht van de aangelegde putten. Voor de 
duidelijkheid: het gebied dat niet opgegraven is tussen put 120/121 en de putten 101/70 is in 
gebruik geweest voor de aanleg van een smalspoor voor de afvoer van de klei. Zeer 
waarschijnlijk is dit gebied later ook afgegraven voor klei winning maar dat is niet meer 
onderzocht. 
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Figuur 1.4: Overzicht van het opgravingputten 
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De vondsten zijn per put en per vlak verzameld en genummerd. Er zijn geen spoornummers 
gebruikt. Het dagrapport geeft aan of de vondsten uit een vlak kwamen of uit specifieke 
greppels of kuilen, die meestal aangegeven zijn op de opgravingstekeningen. 
Uit de dagrapporten blijkt dat de putten niet in de volgorde van de putnummers zijn 
opgegraven maar de kleiafgravingen hebben gevolgd. Dit verklaart ook de soms vreemde 
nummering van de werkputten. 
 
1.3. Beschikbare documentatie 
 

Van de opgraving is het volgende voorhanden: 

Ruim 100 opgravingtekeningen op A0 formaat, in potlood en met de hand ingekleurd. 
Helaas staan de putten willekeurig over de tekeningen verdeeld. Er zijn een beperkt aantal 
profieltekeningen gemaakt van enkele sporen, waterputten en putwanden.  

Het vondstmateriaal, bestaande uit aardewerk, bot, glas, metaal, slak, bewerkte en 
onbewerkte steen, huttenleem, klei, netverzwaringen en weefgetouwgewichten zijn 
verzameld in 57 dozen. Daarnaast zijn er een aantal houtmonsters en grondmonsters 
beschikbaar. Verder is aanwezig een dagrapport met zeer summiere gegevens over de 
opgraving en een met de hand geschreven determinatielijst van het Merovingisch en 
Karolingische aardewerk, opgesteld door Verwers en Van Es in 1980. Bij deze 
beschrijving zijn de randfragmenten van het inheems-Romeins, het Merovingisch en het 
Karolingische aardewerk in afzonderlijke dozen opgeborgen, die in het provinciale 
archeologisch depot van Alphen aan den Rijn onderdak gevonden hebben. Een dozenlijst is 
gegeven in bijlage 5. 

 

1.4. De verwerking van de gegevens 
 

1.4.1. De opgravingstekeningen 
 

De tekeningen uit het ROB-archief zijn eerst allemaal gescand waarbij gebruik gemaakt 
is van de apparatuur van de ROB. Daarna zijn alle puttekeningen met een fotobewerk-
ingsprogramma uitgeknipt omdat de puttekeningen willekeurig op de A0-vellen 
stonden. Van deze tekeningen zijn m.b.v. Power Point tif-bestanden gemaakt. Daarna 
zijn alle puttekeningen digitaal samengebracht binnen een coördinatensysteem. Op deze 
manier is de gehele opgraving digitaal samengesteld door gebruik te maken van het 
programma MapInfo. Dit was echter nog niet voldoende, omdat de op deze wijze 
verkregen digitale tekeningen nog niet te bewerken waren. Daarom zijn alle puttekening 
van ieder opgravingsvlak digitaal overgetrokken in Mapinfo waardoor een 
overzichtstekening van alle sporen verkregen werd. Dit was een zeer tijdrovend maar 
lonend karwei. Het grote voordeel van MapInfo is dat een vondstendatabase (zie 
hieronder) gekoppeld kan worden aan de digitale tekening zodat verspreidingskaarten 
gemaakt kunnen worden van typerend aardewerk waarmee greppels, kuilen en 
plattegronden kunnen worden gedateerd. In bijlage 5 wordt een lijst gegeven van alle 
bestanden van alle digitale kaarten die op de DVD-schijf zijn geplaatst.  

In hoofdstuk 4  en 7 worden de verspreidingskaarten en de daarmee behaalde resultaten 
verder besproken . 
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1.4.2. De vondsten 
 

Van alle vondsten zijn diverse databases gemaakt:  

1. Koudekerk VME aardewerk.mdb, gemaakt in Access, omvat al het Merovingisch en 
Karolingisch op de handgemaakt en gedraaid aardewerk, weefgewichten, 
netverzwaringen, bewerkte en onbewerkte steen, bewerkt en onbewerkt bot, huttenleem, 
klei, glas, metaal en hout. 

2. Koudekerk romein.mdb, eveneens in Access gemaakte database omvat al het inheems-
Romeinse aardewerk, import-Romeins en Romeinse dakpannen. 

3. Van het Merovingisch aardewerk zijn de randen opnieuw door Menno Dijkstra 
beschreven volgens het systeem dat hij in zijn dissertatieonderzoek aan het uitwerken is. 
Het voordeel van deze beschrijving is dat dit materiaal is bestudeerd met behulp van 
meer recentere inzichten en literatuur. Deze database staat in koudekerkmerov.mdb. 

4. Van het inheems-Romeins aardewerk zijn de randen beschreven volgens de methode 
beschreven bij Bloemers. Deze database staat in Koudekerkinheems-Romeins.mdb. 

5. Voor de veldverkenning van 1991 is een Exel-database gemaakt onder de naam 
veldverk.koudekerk.xls. 

6. Voor de veldverkenning van 2002 is een Exel-database onder de naam 
veldverk.koudekerk2002.xls beschikbaar  

7.  Importromeins.mdb is een database van import-Romeins aardewerk in Access.  
 

Een exacte lijst van alle bestanden is weer te vinden in bijlage 5. 

Van de belangrijkste vondsten zijn digitale foto’s gemaakt, een overzicht van alle 
beschikbare foto’s is gegeven in bijlage 5. De vondsten zijn in 57 dozen opgeslagen in 
het provinciaal archeologisch depot te Alphen aan den Rijn. Een dozenlijst is te vinden 
in bijlage 5. 

 

1.5. Vraagstelling/doelstelling van de studie 
 
De belangrijkste doelstelling van deze studie is het vastleggen en toegankelijk maken van de 
archeologische gegevens van de ROB opgraving om te voorkomen dat deze belangrijke 
informatie verloren zal gaan. Daarom zullen, naast een rapportage, in dit rapport alle 
gegevens digitaal op een DVD worden vastgelegd en is daarmee toegankelijk voor 
archeologen en andere geïnteresseerden. Daarnaast zal geprobeerd worden een zo goed 
mogelijke beschrijving van de bewoning in de nederzetting te geven met een fasering en 
datering waar mogelijk. Op deze mannier hopen we een zinnige bijdrage te kunnen leveren 
aan de bewoningsgeschiedenis van de Oude Rijnstreek. 
 
1.6. Opbouw van het rapport 
 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het landschap besproken aan de hand van de 
bodemkaart. In hoofdstuk 3 wordt een korte schets gegeven van de geschiedenis van de 
streek waarin Koudekerk ligt en het mondinggebied van de Oude Rijn. Hoofdstuk 4 
behandelt de nederzettingstructuren en het grafveld aan de hand van de digitale ‘Alle 
Sporen Kaart’ (ASK). Het vondstmateriaal uit de nederzetting wordt beschreven in 
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt apart ingegaan op het Merovingische aardewerk. De 
ontwikkeling van de nederzetting wordt gegeven in hoofdstuk 7, waarna in hoofdstuk 8 de 
conclusies worden getrokken. 
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2. De landschappelijke situatie bij Koudekerk 
 
Tot 6000 voor Chr. had de zee vrij spel in onze regio en werden er in West Nederland grote 
hoeveelheden maritieme afzettingen afgezet. Na 3000 voor Chr. kreeg de kuststrook langzaam 
vorm. De Rijn en de Maas vormden een groot estuarium waar zeer brede rivierstromen liepen. 
In deze steeds verschuivende rivierlopen werden kleiige en zandige lagen afgezet. In de 
vlakten aan weerszijde van de rivieren werd veen gevormd, het zogenaamde Hollandveen. Dit 
veen wordt ook teruggevonden ingeschakeld in de rivierafzettingen bestaande uit zand, klei en 
zavel (klei met zand).  
Het gebied ten oosten van Leiden werd in de Romeinse periode behalve door de hoofdstroom 
van de Oude Rijndoorkruist met kleine zijriviertjes, bestaande uit oude smalle kreekruggen 
die voornamelijk waren opgebouwd uit kalkhoudende zavel of rivierzand met een humeuze 
toplaag. Deze kreekruggen zijn ontstaan doordat getijdenkreken door zandaanvoer verstopt 
raakten en dichtslibden. Wanneer een getijdekreek niet verzandde ontwaterde het 
aangrenzende veengebied goed waardoor het geschikt werd voor bewoning.  
Deze zijkreken zijn belangrijk voor de situering van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
bewoning in de opgraven nederzetting te Koudekerk. De geulafzetting bestaat uit kalkarme 
lichte klei, de kreekruggen afhankelijk van de zandbijmenging uit zavel of klei.  
Tijdens de fase van Duinkerke II (250 na Chr.) is er een toenemende activiteit van de zee en 
wordt er een dunne laag zeeklei afgezet die tot Valkenburg doorloopt. Er is gesuggereerd dat 
door deze transgressiefase bewoning onmogelijk zou zijn geworden in het estuarium van de 
Rijn maar dit wordt niet meer algemeen aanvaard. In figuur 5 is een overzicht gegeven van de 
bodemgesteldheid in het gebied van de monding van de oude Rijn in de Romeinse tijd. 
 
 
 

 
Figuur 2.1: Geologische ondergrond van het gebied van de Oude Rijn. 
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De rivierkleiafzettingen bij Koudekerk kunnen worden opgevat als perimariene afzettingen 
van Tiel I, welke zijn gevormd tussen 600 en 250 voor Chr. Algemeen wordt aangenomen dat 
er bij Koudekerk geen of zeer beperkte invloed was van de zee en er geen maritieme 
afzettingen aan de oppervlakte komen. De rivierafzettingen langs de Oude Rijn zijn gevormd 
juist voor de aanvang van de Romeinse periode en tot 1000 na Chr. heeft weinig erosie van de 
afzettingen plaatsgevonden.1 
 
 

 
 

Figuur 2.2: Bodemkaart van Koudekerk en omstreken. 
 
Op de bodemkaart van Koudekerk en omstreken (figuur 2.2) is het spoor van een oude kreek 
terug te vinden. Deze kreek vertakte zich waarschijnlijk niet alleen tot in het noordelijke 
veengebied, maar liep waarschijnlijk ook door in westelijke richting naar Leiderdorp. Deze 
verbinding zou opgevat kunnen worden als een oude zijarm van de Oude Rijn en aldus een 
langgerekt waardeiland vormen. Het zou ook een afwateringsriviertje kunnen zijn voor het 
veengebied. Het feit is dat er langs deze kreek oeverwallen zijn gevormd waar bewoning 
mogelijk was. Op de oeverwallen groeiden bomen als eik, beuk, els en was landbouw 
mogelijk. De meeste afwateringsriviertjes uit het veen hadden te weinig sedimentmateriaal 
om oeverwallen te kunnen vormen hetgeen pleit voor de interpretatie van de kreek als zijnde 
een oude zijarm van de Oude Rijn. 
Deze oude kreek is van belang voor de vroeg middeleeuwse nederzetting zoals we zullen zien 
in dit rapport. 
 

                                                 
1 Bult/Hallewas 1990, 41-90. 
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Figuur 2.3: Grondwatertrappen van Koudekerk en omstreken met de opgravingslocatie (stip). 
 
In figuur 2.3 is op basis van de bodemkaart een zogenaamde grondwatertrappenkaart van 
Koudekerk en omstreken weergegeven. De geeft een globale aanduiding van het niveau en de 
fluctuatie van het grondwater, uitgedrukt in zeven klassen die grondwatertrappen genoemd 
worden. Hoe hoger de grondwatertrap hoe gunstiger dit doorgaans is voor de bewoning.  
Uit figuur 7 blijkt dat ondanks het vandaag de dag aanwezige polderlandschap langs de Oude 
Rijn, nog steeds de hogere ligging van de oude oeverwallen langs deze rivier herkenbaar is 
aan hogere grondwatertrappen. Behalve de relatief hoge grondwatertrap van de 
opgravingslocatie springt het hoog opgeslipte waardeiland van de Hoge Waard in het oog. Bij 
grondwatertrap VI liggen de hoogste grondwaterstanden tussen de 40 en 80 cm onder het 
maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm.2  
Eveneens is in figuur 2.3 aangegeven de mogelijke loop van de zijarm van de Oude Rijn.  

                                                 
2 Steur/Heijink 1980. 
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3. Een korte inleiding over de geschiedenis van Koudekerk en het 
 mondingsgebied van de Oude Rijn 
 
Tot aan de middeleeuwen zijn geschreven bronnen over de bewoning van de streek van 
Koudekerk onbekend. Algemeen wordt aangenomen dat op het eind van de ijzertijd, zeg 
ongeveer tot het begin van onze jaartelling, de Frisii of te wel de Friezen in de kuststreek van 
ons land bewoonden. De Friezen hadden zich over grote bewoonbare delen van de kustreek 
verspreid, inclusief het gebied rond de Oude Rijn. 
Volgens Plinius3  bewoonden de Cananefaten het gebied aan de Rijn, geheten: insula 
Batavorum et Cannanefatum. Waarschijnlijk vormde de Oude Rijn de noordelijke grens van 
het gebied waar de Cananefaten hebben gewoond. Hierbij heeft de grote onbewoonbare 
veenvlakte een belangrijke barrière gevormd. Volgens Plinius kunnen we aannemen dat de 
Romeinen in het gebied ten zuiden van de Oude Rijn nederzettingen aantroffen waarvan we 
de bewoners tot de stam van de Cananefaten behoorden. De Romeinen vestigen in onze streek 
hun eigen bestuur met Noviomagum als een belangrijkste vestiging. De Romeinen hadden een 
sterke voorkeur voor lokaal zelfbestuur en maakten veel gebruik van bestaande politieke 
verhoudingen en machtsverdeling. Bekend is dat veel lokaal geworven manschappen in het 
Romeinse leger hebben gediend. In bijna elke lokale inheems-Romeinse nederzetting wordt 
Romeinse luxe aardewerk gevonden, een teken dat er uitwisseling van produkten bestond 
tussen de Romeinen en de lokale bevolking. 
 
De limes, zoals de Romeinse rijksgrens wordt genoemd, heeft in essentie bestaan tot 270 na 
Chr. Daarna vinden er grote invallen van volkeren uit Noord-Nederland en Duitsland. Deze 
volkeren worden Franken genoemd, een verzamelnaam van vele stammen die allen hun eigen 
identiteit hadden. Blok heeft een voorkeur voor de naam Salii als nieuwe bewoners van de 
streek van de Bataven en Cananefaten.4  Blok noemt onder anderen Salii, Chatuarii, 
Chamavi, Bructeri en Amisvarii als plunderende stammen die alle onder de noemer van de 
Franken worden geschaard. Boeiende vraag blijft nu of deze volkeren integreren met de 
bestaande lokale bevolking.  
Blok maakt duidelijk dat de Oude Rijn tot 1000-1100 een belangrijke handelsroute blijft, 
daarna komt er door verzanding een eind aan deze functie van de Oude Rijn. Het feit dat 
Dorestad aan deze belangrijke handelsroute lag moet ook consequenties hebben gehad voor 
de overige plaatsen langs de Oude Rijn, er was immers sprake van regelmatig verkeer over 
het water. Blok geeft ook nog, een niet onomstreden verklaring, voor Koudekerk. Het element 
‘koude’zou er op wijzen dat er iets ontbreekt. Koudekerk zou een plaats aan kunnen geven 
van een verlaten nederzetting (Wüstung) waarbij een voormalige kerk wordt vermoed.5  
 

                                                 
3 Plinius, Nat. Hist. IV, 101. 
4 Blok 1968, 15.  
5 Blok 1986. 
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Figuur 3.1: Verspreiding van vindplaatsen uit de Karolingische tijd in het Oude Rijngebied. 
 
Het gebied van de oude Rijn, een belangrijke waterverbinding, was in de Romeinse periode 
vrij dicht bevolkt, wat natuurlijk niet vreemd is omdat hier de Romeinse grensverdediging 
lag, gevormd door de castella. Op het eind van de derde eeuw (na 270) neemt de 
bevolkingsdichtheid zeer snel af, binnen een paar generaties. In de volgende 250 jaar, tot na 
500 is er zeer spaarzame bewoning wat blijkt uit de beperkte vondsten. Hard bewijs is er 
eigenlijk alleen maar in Valkenburg met graanopslagplaatsen uit de 4e eeuw. Deze teruggang 
in bewoning blijkt ook uit de toename van het areaal bosgrond op de oeverwallen (eik, els en 
beuk). 
 
De Byzantijnse schrijver Procopius noemt in De Bello Gothico de Warnen als bewoners nabij 
de Rijnmonding rond 550, maar deze melding is moeilijk te duiden. In de 6e-7e eeuw is er 
sprake van nieuwe bewoners. In het gebied van de Oude Rijn zijn er dan mogelijk de 
Angelsaksen of beter gezegd ‘nieuwe Friezen’ die zich hier hebben gevestigd, hetgeen onder 
meer tot uitdrukking komt in plaatsnamen die beïnvloed zijn door het zogenaamde Noordzee-
Germaans. De stamnaam van de Friezen duikt pas weer op in de geschreven bronnen aan het 
begin van de 7e eeuw, wat wel aanleiding is te veronderstellen dat de naam opnieuw is 
geïntroduceerd door de Franken en door de nieuw gevormde etnische groepen van het 
kustgebied is overgenomen.6 
In figuur 3.1 wordt de verspreiding weergegeven van Karolingische bewoningssporen in het 
gebied onder studie. De belangrijkste vindplaatsen zijn: Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, 
Oegstgeest, Koudekerk en recentelijk Leiderdorp. Het aantal nederzettingssporen neemt met 
50% toe van de Merovingisch tijd tot de Karolingische periode. In het veengebied, de streek 
buiten de oeverwallen, zijn geen bewoningssporen bekend van voor de 10e eeuw. 

                                                 
6 Bazelmans et al. 2002, 33 en 48. 
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4. Nederzettingsstructuren 
  

4.1. Algemene informatie over de digitale tekeningen. 
 
In figuur 4.1. Is de digitale ‘allesporenkaart’ (ASK) gegeven van de opgraving van 
Koudekerk. Deze kaart omvat alle sporen zoals die opgetekend zijn door de ROB op de 
tekeningen van de opgravingputten. Het gebied buiten de gestippelde lijnen is niet 
opgegraven of recentelijk verstoord, o.a. door het graven van verschillende sloten. Bij het 
samenstellen van de ASK is uitgegaan van het vlak met de meeste en belangrijkste sporen 
(doorgaans vlak 1) en te kijken welke nieuwe sporen in dieper liggende vlakken daar aan 
toegevoegd konden worden. 
De sporen uit vlakken 1 zijn in zwart weergegeven, de sporen van vlak 2 in rood en de sporen 
van vlak 3 in blauw. De vondstnummers zijn toegewezen aan de desbetreffende greppels 
en/of kuilen. Wanneer de vondsten per vlak zijn verzameld en dan zijn ze omkaderd met een 
vierkantje. 
De kaart in figuur 4.1 is natuurlijk erg klein en kan beter bestudeerd worden in de digitale 
versie waarbij men de kaart tot op iedere gewenste schaal kan vergroten of verkleinen. Op de 
vele sporenkaarten in dit rapport wordt de schaal niet vermeld. De schaal op iedere tekening is 
afhankelijk van de mate van detail waarop de tekening oorspronkelijk gemaakt is maar die 
verandert bij de transfer van tekening van MapInfo naar het rapport. Bij het raadplagen van de 
digitale kaarten kan op ieder moment de schaal worden afgelezen. 
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Figuur 4.1: Allesporenkaart (ASK) van de opgraving Koudekerk-Lagewaard. 
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Deze kaart staat onder de naam allesporenkaartfinal.wor in de bestandsmap: 
afbeeldingen/Koudekerk op de DVD. Deze kaart is een digitale verzamelkaart van alle sporen 
van alle vlakken en putten van de opgraving. In deze digitale kaart kan men niet de 
afzonderlijke vlakken van een put bekijken. Wil men de oorspronkelijke puttekeningen en de 
digitale kaarten zien van de afzonderlijke vlakken dan moet men vier afzonderlijke digitale 
bestanden raadplegen omdat het niet mogelijk was alles in één bestand op te nemen. 
De namen van deze bestanden zijn te vinden als: 
Afbeeldingen/koudekerk/koudekerk NO 
Afbeeldingen/koudekerk/koudekerk NW 
Afbeeldingen/koudekerk/koudekerk Midden 
Afbeeldingen/koudekerk/koudekerk zuid 
 
Hier vindt men altijd een bestand waarin de oorspronkelijke tekeningen staan en daarbij de 
digitale kaarten. Met behulp van het layer control systeem kan men de gewenste digitale kaart 
en/of puttekening opvragen.Wil men de oorspronkelijke A0-tekeningen raadplegen dan kan 
men deze vinden in: 
Afbeeldingen/Koudekerk/Koudekerk JPG 
Afbeeldingen/Koudekerk/Koudekerk JPG2 
Aangezien de nummering van de ROB tekeningen door elkaar lopen kan men het fotonummer 
vinden van een bepaalde opgravingput met behulp van de concordantielijst gegeven in bijlage 
5. 
 
De allesporenkaart is gekoppeld aan de databases genoemd in hoofdstuk 2. Deze koppeling 
van de databases aan de ASK is van belang voor het maken van verspreidingskaarten. Bij het 
maken van deze koppeling deed zich het probleem voor dat de er geen doorlopende 
vondstnummers zijn gebruikt, maar per put en per vlak een vondstnummer is toegekend. 
Aangezien voor de koppeling ieder spoor een uniek nummer moet hebben is er een koppellijst 
gemaakt, waar aan ieder vondstnummer een uniek getal (vondstcode) is toegekend. Deze 
belangrijke lijst met de vondstcode is ook gegeven in Bijlage 5. Door een spoor met 
vondstnummer aan te klikken kan men in de Browse Tabel van de ASK de corresponderende 
vondstcode terug vinden. 
 

4.2. De interpretatie van de ASK  
 
De belangrijkste sporen worden gevormd door de NNW-ZZO georiënteerde kreek met enige 
zijarmen. Langs deze kreek liggen vele greppels, kuilen en paalsporen. Opvallend is de grote 
hoeveelheid houten palen die verspreid over vrijwel het gehele opgravingsterrein gevonden 
zijn. De grote zwerm palen in en langs de kreek vertegenwoordigen verschillende 
beschoeiingsfasen. Naar aanleiding van de bestudering van het hout is gesuggereert dat veel 
van de palen eigenlijk resten van eikenboompjes zijn, die onder relatief natte 
omstandigheiden zijn gegroeid (zie paragraaf 5.12). Van de vele sporen laat zich maar een 
klein deel herleiden tot delen van gebouwen en/of woonerven zoals ook vast gesteld is door 
Sarfatij.7  
 
 
 

                                                 
7 Sarfatij 1979 en 1980. 
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Figuur 4.2: Overzicht van de belangrijkste bebouwingsporen en ligging van de opgetekende 
profielen. 
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Op basis van het aangetroffen aardewerk is het duidelijk dat er langdurig bewoning geweest is 
in de nederzetting die zich langs de kreek ontwikkeld heeft. Binnen de opgraving zijn globaal 
drie perioden te onderscheiden: een inheems-Romeins periode, een Merovingisch/Karoling-
ische periode tussen 500 en 800 die geleidelijk in elkaar overgaan en een jongere fase die niet 
goed te dateren is.  
Slechts enkele scherven zijn voorhanden uit de Volle Middeleeuwen. Mogelijk spelen hier 
oudere kleiafgravingen van het gebied ons parten. 
Deze lange bewoningsgeschiedenis heeft ook een groot effect nagelaten op de opgegraven 
sporen. Op de oeverwal van de kreek was namelijk weinig plaats en door de vele bouw- en 
graafactiviteiten door de bewoners is er een warwinkel van sporen ontstaan, waardoor het 
moeilijk is om complete huisplattegronden terug te vinden. Toch kunnen combinaties van 
greppels, kuilen en palenrijen herleid worden tot enkele gebouwen, al blijft het moeilijk altijd 
een duidelijke functie aan het gebouw te geven. 
 
In figuur 4.2 zijn de belangrijkste sporen gegroepeerd in een achttal erven met daarbij de 
waarschijnlijke sporen naar wat we aannemen van vijftien gebouwen. Daarnaast zijn ook de 
sporen van tien (mogelijke) waterputten weergegeven. Aan de hand van het aardewerk is 
getracht een zo goed mogelijke datering van de bewoningsporen te geven en zodoende tot een 
fasering te komen. Daarbij moet rekening gehouden worden met bijmenging van ouder of 
jonger materiaal door opspit of nazakking of vergissingen in de vondstadministatie. Hier 
zullen achtereenvolgens de kreek en alle erven in detail worden besproken. 

De kreek   
Om tot een datering te komen van de kreek met haar zijarmen is de kreek vrij arbitrair 
verdeeld in 7 delen. De indeling is aangegeven in figuur 4.2. 
Daarna is voor ieder deel het totaal bepaald van het type aardewerk toegeschreven aan de 
vondstnummers die in de kreek voorkwamen. In de tabel 4.2 zijn de resultaten weergegeven. 
 

 Karolingisch Merovingisch 
inheems-
Romeins Romeins totaal % 

kreek NO 397 320 282 17 1016 15,3
kreek NW 0 65 0 0 65 1,0
kreek midden 602 515 642 15 1774 26,7
kreek middenzuid 780 632 642 6 2060 31,0
kreek put 64 774 333 4 13 1124 16,9
kreekZO 54 398 2 0 454 6,8
kreek put 120 15 107 24 2 148 2,2
totaal in kreek 2622 2370 1596 53 6641 100,0
totaal in opgraving 3974 4876 3137 87 12074  
% in kreek t.o.v. totaal  66,0 48,6 50,9 60,9 55,0  
 
Tabel 4.2: Verdeling van het aantal scherven aardewerk gevonden in de kreek 
 
Het meest opvallende is dat meer dan de helft van al het gevonden aardewerk in deze 
opgraving uit de kreek afkomstig is. De zijarmen ZO, NW, ZW bevatten hoofdzakelijk 
Merovingisch aardewerk. Klaarblijkelijk waren deze armen al dichtgeslibd gedurende de 
Merovingische tijd. De kreek bevat relatief meer Karolingisch aardewerk in de richting van de 
Oude Rijn (richting zuidoosten), een indicatie dat de kreek daar nog open was in deze 
periode. Opmerkelijk is de verspreiding van het inheems-Romeins aardewerk; het komt alleen 
voor in het middendeel van de kreek en in de NO arm.  
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Er staan hele zwermen houten palen in de kreek die afkomstig kunnen zijn van vele 
beschoeiingen. Er is weinig systeem of regelmaat te ontdekken in deze palenzwermen. 
Sporen van afdammingen of duikers zijn niet gevonden. Evidente en duidelijke 
gebouwplattegronden komen niet voor in de nederzetting. Toch menen wij 
huizenplattegronden te kunnen herkennen als we de palensporen in samenhang met greppels, 
kuilen en waterputten bekijken. Daartoe hebben we de nederzetting in een aantal “erven” 
verdeeld en daarvan de bewoningssporen in samenhang met het aardewerk zo goed mogelijk 
geprobeerd te dateren. De gebouwen worden met een nummer aangeduid (1-16), de erven met 
een hoofdletter (A t/m G) en de waterputten met een kleine letter (a t/m i). We hebben er 
verder voor gekozen om alle sporen die op een erf voorkomen te handhaven in de tekeningen 
om aan te geven hoe complex de bewoningssporen dikwijls zijn. 
 

4.3. Erf A met gebouw 1 en waterput a en b. 
 
In figuur 4.3.1. zijn de belangrijkste sporen weergegeven van dit erf.  
 

 

Figuur 4.3.1: Bewoningsporen erf A. 
 
Op grond van de paalgaten kan een plattegrond worden onderscheiden van een mogelijk 
drieschepig huis met een breedte van 7 meter, de lengte kan niet worden gereconstrueerd 
omdat het huis maar gedeeltelijk is opgegraven. Deze is minstens 9 m. De breedte tussen de 
binnenstaanders is 4 m. De wand is opgebouwd uit kleine paaltjes van een vlechtwerkwand. 
Er zijn geen aanwijzingen voor ingangspartijen. Dit huis wordt ook door Sarfatij bestempeld 
als een inheems-Romeins gebouw.8 In de binnen het gebouw gelegen brandhaard zijn 

                                                 
8 Sarfatij, 1979, 334. 
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daarentegen twee scherven gevonden, een Merovingische en een Karolingische. Het meest 
opvallende van dit erf is het grote aantal inheems-Romeinse aardewerkscherven dat 
voortkomt in sommige sporen (in groen aangegeven). In greppel 9-1-6 komen meer dan 600 
inheems-Romeinse scherven voor, in kuil 9-1-11 meer dan 200. De meeste greppels en kuilen 
bevatten inheems-Romeins aardewerk met daarbij in kleinere hoeveelheden, Merovingisch 
aardewerk. Het lijkt dat hier ofwel een Merovingisch of een inheems-Romeins huis heeft 
gestaan. Omdat de voornoemde inheems-Romeinse greppels een oriëntatie hebben die gelijk 
is aan die van het huis, heeft een Romeinse datering onze voorkeur. 
 
Waterput a ligt vlak naast gebouw 1. Het profiel is gegeven in Figuur 4.3.2. 
 

 
 

Figuur 4.3.2:  Profiel waterput a. 
 
In deze waterput, die gemaakt is van een uitgeholde boomstam, komt in de insteek en in het 
onderste deel van de opvulling van de kern voornamelijk inheems-Romeins aardewerk voor. 
De nazak, de bovenste opvulling laag bevatte daarentegen enkele Merovingisch scherven.  
Het is onwaarschijnlijk dat deze put in de Romeinse tijd is aangelegd en pas in de vroege 
middeleeuwen definitief zou zijn opgevuld. De inheems-Romeinse scherven zijn 
waarschijnlijk als opspit te beschouwen naar boven gekomen bij de aanlag van de put in de 
Merovingische tijd. Bovendien zijn boomstamputten typisch voor de middeleeuwse periode. 
Opvallend is verder dat de oriëntatie van de insteek van de waterput afwijkt van de richting 
van gebouw 1, een extra aanwijzing dat de put uit een andere periode dateert dan het huis. 
Ten zuiden van het huis, ongeveer 15 meter verder op lag waarschijnlijk nog een tweede 
waterput, met in de nazak enkele inheems-Romeins scherven. Ook hiervan is een 
profieltekening beschikbaar zoals weergegeven in figuur 4.3.3. 
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Figuur 4.3.3:  Profiel waterput b 
 
Van de put zelf is niets meer terug gevonden. Op basis van de vorm en de diepte (minstens 
1.20 m) mogen we concluderen dat de waterput na gebruik uitgegraven en verwijderd is. 
Resten van de oorspronkelijke insteek zijn  nog te zien links en rechts van de uitgraafkuil, 
terwijl onderin nog enig welzand aanwezig is. In deze put is verder botmateriaal en 
natuursteen aangetroffen.  
De put dateert gezien de aardewerkvondsten waarschijnlijk uit de Romeinse periode en kan 
behoord hebben bij gebouw 1. 

 

4.4. Erf B  ten noordoosten van de kreek. 
 
Een overzicht wordt gegeven in figuur 4.4.1. Ook in dit gebied een veelheid van greppels en 
paalgaten. Het aardewerk vertoont een grote verscheidenheid van zowel inheems-Romeins, 
Merovingisch en Karolingisch aardewerk, waarbij de nadruk ligt op de eerste twee perioden. 
De palenreeksen in het zuidwestelijk deel van het erf doen vermoeden dat hier een huis 
(gebouw 3) heeft gestaan met een minimale lengte van 8 m en een breedte van 6 m. De 
paalsporen komen zowel in het eerste vlak als het tweede vlak voor. Dit geldt ook voor twee 
grote paalgaten die kunnen wijzen op een ingangspartij. De zuidwand wordt doorsneden door 
een grote afvalkuil waarin zowel inheems-Romeins als Karolingisch aardewerk voorkomt in 
significante hoeveelheden en die volgens profiel C-C’ van een hoger bewoningsniveau 
afkomstig is. Het Karolingische materiaal kan van latere datum zijn, het inheems-Romeins 
aardewerk kan opspit zijn. Mogelijk betreft het dus een inheems-Romeins of Merovingisch 
gebouw. Aan de oostkant van gebouw 3 ligt nog een staketselrijtje van een vlechtwerkwand, 
mogelijk restant van een omheining langs een looppad. 
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Figuur 4.4.1: Bewoningssporen erf B. 
 
Ten noorden van dit vermoedelijke huis komen 6 paalgaten voor in vlak 1 die zouden kunnen 
duiden op een spieker (gebouw 2) van 1,5 bij 4 meter. In vlak 2 komen deze palen niet meer 
voor, er is wel een palenreeks waar te nemen die een rechte hoek vormen en die mogelijk ook 
afkomstig zijn van een spieker uit een vroegere fase of een oudere erfomheining. 
Ten oosten van deze spieker komen twee waterputten (c en d)  voor die in vlak 1 en 2 terug te 
vinden zijn. Put c is bestempeld als waterput op grond van zijn vorm. Van put d is een profiel 
gemaakt die is gegeven in figuur 4.4.1. 
De put bereikt een diepte van 1.60 m onder het vlak. In het welzand werd een stuk ijzer 
gevonden en een brok basalt. Monsters van het aangetroffen hout zijn verzameld maar het 
hout was sterk vergaan. Het blijkt te gaan om elzenhout. De paalresten wijzen er op dat de 
putmantel oorspronkelijk heeft bestaan uit een vierkante bekisting. In de bovenlaag (donkere 
grijze vulling)  komen 3 Karolingische scherven voor, waaronder een rand van een kookpot 
type W III en een rand van een biconische pot type W VII  en een Merovingisch scherf. De 
waterput is blijkbaar in de laat-Merovingisch/vroeg Karolingische periode buiten gebruik 
geraakt. (circa 675-750). 
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Figuur 4.4.1: Profiel waterput d op erf B. 
 
 
Ten oosten van de twee waterputten is in vlak 2 een aantal paalgaten gevonden die op een 
gebouw (nr. 4) van 4 bij 10 meter zouden kunnen wijzen. Opvallend is dat er alleen sporen 
voorkomen in vlak 2 en niet in vlak 1 terwijl het hoogte verschil tussen de twee vlakken 
slechts 15-20 cm is. In de greppel die dwars door dit gebouw lijkt te lopen komt in vlak 2 veel 
inheems-Romeins aardewerk voor. Uit de vele greppels en kuilen op dit erf kan geen structuur 
onderkend worden. Er is een mix van inheems-Romeins Romeins, Merovingisch en 
Karolingisch aardewerk. Enkele greppels hebben dezelfde oriëntatie als de hiervoor 
besproken en wijzen wellicht op een gelijktijdig gebruik. 

4.5. Erf C met huizen binnen greppelsysteem met diverse bijgebouwen. 
 
Een overzicht van dit erf met bebouwing is weer gegeven in figuur 4.5.1. Midden op dit erf 
ligt een greppelsysteem met twee duidelijke ingangpartijen aan de noord- en zuidkant. Helaas 
ontbreken duidelijke paalgaten om een huisplattegrond te reconstrueren. Hier is ruimte voor 
een grote woonstalboerderij van ruim 20 bij 6 meter (gebouw 10). De sporen van twee grote 
staanders midden op het terrein tussen de greppels doet vermoeden dat er een tweeschepig 
huis heeft gestaan.  
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Figuur 4.5.1. Overzicht bewoning sporen erf C. 
 
Tweeschepige woonstalhuizen zijn in West- en Midden Nederland voornamelijk bekend uit 
de Romeinse tijd (o.m. Schiedam-Kethel en Wijk bij Duurstede-de Horden)9. In de Vroege 
Middeleeuwen komt dit meestal niet voor, hoewel in Katwijk-Zanderij enkele kleinere 
gebouwen tweeschepig zouden kunnen zijn, evenals in Valkenburg-De Woerd.10 
Waar wel duidelijkheid over bestaat is de datering. Er zijn veel vondsten gedaan in diverse 
delen van het greppelsysteem die allemaal, zonder uitzondering, uit de Merovingisch tijd 
stammen.  
 
Ten zuiden van dit woonterrein ligt nog een vierkante greppel waarin ook alleen maar 
Merovingisch materiaal gevonden is. Waarschijnlijk heeft hier een bijgebouwtje (gebouw 12) 
gestaan in de vorm van een grote spieker. Helaas ontbreken ook hier duidelijke paalgaten. Er 
past een gebouw in van ongeveer 5 bij 5 m. Enkele paalgaten wijzen mogelijk op een oudere 
of jongere spieker (gebouw 11). Ten zuiden van deze vierkante greppel ligt een oost-west 
gerichte, grote greppel met veel aardewerk. Hierin lag overwegend Merovingisch aardewerk, 
met een kleine hoeveelheid Karolingisch materiaal. 
 
Ten noordwesten van het woonhuis (gebouw 10) worden veel paalsporen aangetroffen die 
afkomstig zijn van omheiningen of een bijgebouw (gebouw 8). De noordkant van deze 
palenrij volgt de loop van een Merovingische greppel en lijkt deel uit te maken van een 
omheining. Helaas ontbreekt een tweede opgravingsvlak. Men kan een (bij)gebouw 
reconstrueren met als afmetingen een breedte van 5 meter en een lengte van 8 meter. Gaat 
men er van uit dat het gebouw enigszins taps toeloopt richting het noordoosten dan ontstaat 
een lengte van circa 20 meter. Helaas ontbreken er vondsten van dit terreingedeelte. De 

                                                 
9 Van Es 1994, 27-33. 
10 Over Katwijk-Zanderij is de rapportage in voorbereiding. Voor Valkenburg zie Bult/Doesburg/Hallewas 1990. 
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greppelvorm ten zuiden van het bijgebouw 8 doet vermoeden dat hier ook iets gestaan heeft 
van een gebouw (gebouw 9), mogelijk een spieker. 
 
Het greppelsysteem ten noorden van het gebouw 8 doet vermoeden dat ook hier ruimte was 
voor een gebouw (gebouw 6), het vondstmateriaal is overwegend Merovingisch. Ten 
zuidwesten van deze mogelijke huisplaats komen in het derde vlak een reeks zware paalgaten 
voor. Enkele daarvan lijken iets te maken te hebben met gebouw 6, terwijl verder naar het 
zuidwesten misschien sprake is van een spieker of iets dergelijks (gebouw 7). Gezien het 
vondstmateriaal uit de greppels is sprake van een datering in de Merovingische tijd. 
Aan de oostelijke zijde van het erf C bevinden zich nog meerdere palenrijen die mogelijk 
afkomstig zijn van omheiningen. Het aardewerk gevonden in de kuilen en greppels van dit 
deel van het erf is uitsluitend Merovingisch aardewerk en we kunnen dus met zekerheid vast 
stellen dat dit erf in de Merovingisch tijd bewoond is geweest. 
Tussen deze omheiningen sporen liggen (waarschijnlijk) drie waterputten. (f, g en h) Het feit 
dat er drie waterputten bij elkaar zijn aangelegd wijst er mogelijk op dat er sprake is van drie 
generaties bewoning op erf C. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er iedere 25 à 30 jaar een 
nieuwe put moest worden aangelegd. Van deze waterputten zijn profielen gemaakt die 
hieronder gegeven worden. 
 

            
 

Figuur 4.5.2: Profiel waterput f.  
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Figuur 4.5.3: Profiel waterput g. 
 

 
 
Figuur 4.5.4: Profiel waterput h. 
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Waterput f bevat slechts één Merovingische scherf (vnr. 69-2-5) en bereikt een diepte van 
1,20 m onder het tweede opgravingvlak.  
Waterput g is minder diep en bevat 32 Merovingische en een viertal Karolingisch scherven 
(vnr. 69-2-7 en 69-2-10). Deze waterput bereikt ook een diepte van 1,20 onder het tweede 
vlak in put 69.  
In waterput h is het aardewerkmateriaal zijn zeven Karolingische en drie Merovingische 
scherven aangetroffen (vnr. 69-2-4).  
De datering van de waterputten sluit goed aan bij die van de overige gebouwgreppels van erf 
C. Houtresten van putmantels zijn niet aangetroffen, uitgezonderd in waterput h. Put f en g 
lijken geheel te zijn uitgegraven en verwijderd. Van put h is waarschijnlijk de bovenzijde 
gesloopt. De weinige Karolingische scherven wijzen erop dat de putten uiterlijk rond 750 in 
onbruik zijn geraakt. 
 

4.6. Erf D, gelegen ten westen van de kreek. 
 
In figuur 4.6. wordt een overzicht van de bewoningssporen gegeven. Het meest kenmerkend 
zijn hier de greppels (in groen weergegeven) met duidelijke onderbrekingen voor de ingang 
van het huis (gebouw 13, het zuidwestelijke deel van de ingangspartij aan de noordwestzijde 
lijkt bij de opgraving te zijn gemist). Het gebouw had dezelfde richting als de overige huizen, 
dwars op de kreek. De breedte van dit gebouw moet ongeveer 6 meter zijn geweest, de lengte 
minimaal 15 m. Deze afmetingen wijzen op de aanwezigheid van een woonstalhuis. Helaas 
ontbreken er duidelijke paalgaten en is er ook geen aardewerk aangetroffen in de greppels.  
 
 

 
 
Figuur 4.6: Overzicht bewoningssporen van erf D. 
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Ten zuiden van gebouw 13 liggen nog enkele duidelijke palenreeksen, deels in een stand-
greppel. We hebben hier waarschijnlijk te maken met omheiningen. In het vlak zijn aarde- 
werkscherven geborgen die hoofdzakelijk Merovingisch zijn. Zuidoostelijk van gebouw 13 
ligt ook nog een zespalige spieker (gebouw 14) die mogelijk bij dit huis heeft gehoord heeft, 
maar deze kan ook bij erf E behoord hebben (zie hieronder). Deze spieker van 4 bij 4 meter is 
al bij de opgraving als zodanig herkend en aangegeven op de vlaktekening. 
 

4.7. Erf E, gelegen aan de zuidwest arm van de kreek. 
 
Een overzicht van de belangrijkste sporen op dit erf is gegeven in figuur 4.7.1. Duidelijk 
waarneembaar zijn de afwateringsgreppels van een woonstalhuis (gebouw 15). Veel van de 
paalsporen binnen het greppelsysteem lijken niets met een gebouwenplattegrond te maken te 
hebben. Mogelijk geldt dat niet voor een tweetal paalgaten aan de zuidwest zijde.  Binnen de 
huisplattegrond bevindt zich een centrale greppel die weinig anders kan zijn dan een mestgoot 
in het stalgedeelte. Bevreemdend is, dat deze mestgoot zich naar het noordoosten toe lijkt te 
splitsen in twee delen. Is hier sprake van een stalgedeelte met een middenpad, ontstaan na een 
uitbreiding van het oudere staldeel met centrale mestgoot? 
 

 
 
Figuur 4.7.1: Bewoningssporen erf E. 
 
Opvallend bij dit gebouw is, dat een centrale ingangspartij lijkt te ontbreken. Het grootste deel 
van het gebouw  wordt schijnbaar in beslag genomen door het stalgedeelte. De onderbreking 
bij de zuidoostelijke hoek in de afwateringsgreppel wijst waarschijnlijk op een ingang. Een 
ingang op deze locatie is niet een onbekend verschijnsel.11 Het relatief grote staldeel wijst er 
misschien wel op dat de functie van het gebouw in de loop  van de tijd veranderd is. Niet 

                                                 
11 Zie onder meer de Merovingische gebouwen van Uitgeest-de Dog en Roksem I (België). 
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ondenkbaar is dat de bewoners van gebouw 13 het woonstalhuis van de vorige generatie nog 
enige tijd als extra stalruimte hebben benut. 
Gebouw 15 meet minimaal 20 meter lang bij een breedte van ruim 8 meter. Mogelijk is het 
huis nog wat groter geweest in oostelijke richting. Het aangetroffen aardewerk is vrijwel 
uitsluitend Merovingisch. Slechts een afvalkuil ten westen van het huis bevatte een weinig 
Karolingisch materiaal. 
Ten noorden van het huis ligt de reeds hierboven besproken spieker (gebouw 14) die mogelijk 
bij de boerderij kan hebben gehoord.  
Ten oosten van deze spieker komen zeer veel paalsporen voor die helaas niet herleid kunnen 
worden tot een gebouw, daarvoor ontbreekt enig verband tussen de sporen. Ook ten zuiden 
van de zuidwestarm van de kreek zijn veel paalsporen waargenomen. Helaas kan hier geen 
enkele conclusie getrokken worden of deze paalsporen afkomstig zijn van een gebouw. Wel is 
er een waterput ( j) gevonden die op de grens van de kreekarm ligt. Het profiel is gegeven in 
figuur 4.7.2. Of deze bij het erf E hoorde is onduidelijk. 
 

 
 
Figuur 4.7.2: Profiel waterput j. 
 
In de vondstenlijst van de opgraving wordt deze waterput beschreven als een “brandhaard“ 
waarin in de nazak zowel Merovingische als Karolingische aardewerkscherven aangetroffen 
werden. De term “brandhaard”slaat waarschijnlijk op een grote hoeveelheid verbrande leem 
waarmee de bovenvulling is opgevuld. Onder in het spoor zijn nog houtresten aangetroffen 
die tot een bekisting lijken te hebben behoord, hetgeen bevestigd dat het hier om een waterput 
gaat.. Opvallend is dat in de kreekarm (kreekarm ZW) alleen Merovingisch aardewerk 
voorkomt met een kleine, maar significante, hoeveelheid Karolingisch materiaal. Op een 
dieper niveau in de kreekarm komt alleen Merovingisch materiaal voor en een enkele 
inheems-Romeins scherf. 
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4.8.  Erf F aan de zuidoost kant van de opgraving 
 
In figuur 4.8.1. zijn de bewoningssporen weergegeven van erf  F. De enige aanwijzing van 
een erf in dit deel van de opgraving is de aanwezigheid van een waterput (i). Van deze put is 
een profiel beschikbaar welke gegeven is in figuur 4.8.2. In het welzand komt een 
randfragment voor van een Karolingische bolpot (type WIIIC), in de nazak voornamelijk 
Merovingisch aardewerk met drie Karolingische scherven. De houten putmantel lijkt volledig 
vergaan te zijn.  
 
 

 
 
Figuur 4.8.1: Bewoningssporen erf  F. 
 
 
De vondst van de randscherf in het welzand wijst erop dat de put dateert van na 675. De 
waterput ligt midden in de voormalige kreekarm. Deze moet tot uiterlijk tot 675 nog enigszins 
open zijn geweest. Het aangetroffen aardewerk in de kreekvulling is overwegend 
Merovingisch, gemengd met een minderheid Karolingisch materiaal en op een dieper niveau 
flinke aantallen inheems-Romeins Romeins. Dit wijkt af van het aangrenzende gebied van de 
opgraving, waar helemaal geen inheems-Romeins aardewerk wordt gevonden. 
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Figuur 4.8.2: Profiel van waterput i. 
 
 
 
4.9. Erf G, met een mogelijk Karolingisch gebouw en waterput. 
 
Uit een lange reeks paalsporen is een gebouw (5) af te leiden van 16 m lengte en een 
waarschijnlijke breedte van 6 meter. De drie palen die teruggevonden zijn in het tweede vlak 
zouden binnenstaanders kunnen zijn geweest van een drieschepige constructie die dieper is 
ingegraven. Aan de noordoostelijke zijde lijkt sprake te zijn van een ‘zijkamer’ van ongeveer 
2 m breed. Aanwijzingen voor een ingangspartij zijn niet voorhanden. Twee zaken wijzen 
erop dat dit gebouw moet stammen uit één van de jongste fasen van bewoning: in de eerste 
plaats zijn de meeste sporen alleen te vinden in vlak 1 en oversnijden zij oudere greppel-
systemen. In de tweede plaats is de oriëntatie gelijk aan die van de veenontginning van dit 
gebied, namelijk noordwest-zuidoost.  
Jammer genoeg zijn geen daterende vondsten in de sporen gedaan. Door de onvolledigheid is 
het ook niet goed mogelijk om op basis van alleen de plattegrond een datering te geven. De 
grootte en de zijkamer doen nog het sterkst denken aan de Merovingische gebouwen uit 
Rijnsburg, Katwijk, Uitgeest en Den Burg (Texel).12 Wanneer dit type gebouw in het 
westelijk kustgebied in onbruik raakt is niet helemaal duidelijk. De vergelijkbare gebouwen 
van het type Odoorn C uit Drente worden gedateerd tot circa 900.13 
In het licht van de ontginningsgeschiedenis van het veengebied, die in Zuid-Holland pas vanaf  
900 op gang gekomen moet zijn, en de Merovingisch/vroeg-Karolingische datering van de 
voorafgaande  nederzettingsfase, is dit echter onwaarschijnlijk. We komen hierop terug in 
hoofdstuk 6. 

                                                 
12 Zie onder meer Sarfatij 1977 en Woltering et al. 1994.  
13 Huijts 1992, 137-159. 
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Zo’n 8 meter aan de oost kant van het Karolingische huis ligt waarschijnlijk een waterput (e). 
Van deze waterput ontbreekt een profiel, wel zijn er aardewerk vondsten gedaan. Deze 
bestaan uit twaalf Karolingische scherven, waarvan het merendeel handgevormd aardewerk 
is, en vier Merovingische aardewerkfragmenten. Hierbij is een randfragment van een 
Merovingische knikwandpot.  
Een dwars op de huisrichting gelegen greppel ten noordwestelijk van gebouw (staat niet in 
figuur 4.9) bevat overduidelijk Karolingisch materiaal van na 750. Indien de toewijzing van 
deze gelijkgeoriënteerde greppel aan gebouw 5 juist is, dan wijst dit misschien op een 
datering jonger is dan 750. 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 4.9: Erf G met een mogelijk Karolingisch gebouw. 
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4.10. Grafveld 
 
In de uiterste zuidoosthoek van de opgraving zijn sporen van begravingen aangetroffen. In 
figuur 4.10. zijn de details weergegeven. 
 

 
 

Figuur 4.10: Sporen van het grafveld. 
 
Er is een inhumatiegraf gevonden met botmateriaal dat helaas niet in bewaard gebleven is. De 
grafkuil mat 2 x 1 meter, dus groot genoeg voor een volwassen persoon. Op de veldtekening 
is aan de noordwestelijke zijde schetsmatig de ligging van een schedel aangegeven, alsmede 
een langwerpig roestkleurig voorwerp ter hoogte van de rechter bovenarm. Dit is een 
aanwijzing dat hier een wapen kan hebben gelegen, zoals een tweesnijdend zwaard (spatha) 
of een korter éénzijdig snijdend zwaard (sax). Daarmee is deze begraving waarschijnlijk 
mannelijk. Deze begraving ligt deels over de kreekafzetting en er kan dus geconcludeerd 
worden dat deze uit een latere fase stamt toen de kreek al deels verland was.  
Behalve het overduidelijke inhumatiegraf bevinden zich in deze werkput nog drie andere 
rechthoekige sporen. Deze zijn niet nader onderzocht, maar door hun oriëntatie en vorm is het 
niet uitgesloten dat dit andere inhumatiegraven betreft, gezien de lengte misschien wel van 
jongvolwassenen of kinderen. Eén van deze sporen wordt oversneden door de kreekvulling, 
maar mogelijk is deze oversnijding niet goed gezien. 
Van belang hier is de vermelding van de eigenaar van het terrein, dhr. Reijneveld (zie bijlage 
6) dat enkele tientallen meters ten oosten van deze opgravingsput, aan de oostkant van de 
Mattenkade, vóór 1940 bij de aanleg van een boerenschuur kruiwagens vol met menselijke 
botten zijn aangetroffen. Deze kunnen wijzen op een mogelijk kerkhof dat aan zou kunnen 
sluiten bij de begravingen in put 128. 
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Boven in de kreekvulling is tevens een complete knikwandpot gevonden met crematie resten. 
Deze urn, beschreven in hoofdstuk 5, kan gedateerd worden  tussen 525 en het begin van de 
7e eeuw. Nu zijn er in het verleden meer zogenaamde Frankische urnen gevonden door 
verkenningen en kleine opgravingen van het RMO (zie bijlage 1). De locatie van de 
urnvondsten uit 1940  komt aardig in de buurt van die van de knikwandpot uit put 128. 
Bovendien komt de datering van deze urnen overeen. 
Belangrijk is de constatering dat zowel het inhumatie- als crematiegraf jonger zijn als de 
opvulling van de kreekarm. Deze moet volgens de datering van de urn ergens tussen 525 en 
de 7e eeuw al gedeeltelijk zijn verland, hetgeen aansluit bij de ligging van waterput i, die 
dateert vanaf circa 675, in de vulling van de nabijgelegen zijkreek. 
De vondst van zowel inhumatie als crematie wijst op de aanwezigheid van een zogenaamd 
‘gemengd’ grafveld uit de Merovingische tijd, zoals die ook bekend zijn uit Rijnsburg, 
Katwijk en Ockenburg (Monster)14. Deze dateren tussen circa 550-725. Of het grafveld van 
Koudekerk nog in de Karolingische tijd in gebruik is gebleven blijft onduidelijk maar gezien 
de mogelijke vondst van menselijke skeletten ten oosten van de Mattenkade is dit niet uit te 
sluiten. 
 

4.11. Putprofielen 
 
Volgens de tekeningen van de ROB zijn er een viertal putprofielen getekend gedurende de 
opgraving. Het betreft hier:  
 
(1) een oost-west profiel van de kreek in put 64 (A-A’),  
(2) een oost-west profiel in put 120 buiten de kreek (B-B’), 
(3) de noord-zuid profielen van put 75 en 76, (C-C’) door erf B, en  
(4) een profiel in put 17 dwars door het middendeel van de kreek (D-D’).  
 
De profielen zijn hier weergegeven maar zijn door de grote afmetingen hier niet goed te 
bestuderen. Alle profielen zijn zowel digitaal, als in de oorspronkelijke tekeningen, terug te 
vinden in het bestand Afbeeldingen/Koudekerk/profielen, waar men door in te zoemen een 
betere indruk krijgt van de details van de profielen.  
In figuur 4.11.1 is in het overzicht aangegeven waar de profielen in de opgraving zijn 
uitgevoerd. 
 

                                                 
14 Bult/Hallewas 1990.  
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Figuur 4.11.1: Ligging van de profieltekeningen die zijn gemaakt tijdens de opgraving. 
 
 

 
 
Figuur 4.11.2: Profiel put 64 doorsnede van de kreek aan de zuidkant (A-A’). 
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Profiel A-A’ 
De donkergrijze en donkerbruine kleuren geven de opvulling aan van de kreek aan, die over 
een groot deel van het profiel gescheiden wordt door een lichtere kleilaag. De bovenkant van 
de bruine kreekvulling ligt op 0,4 m + NAP. In deze bruine laag zijn veel vondsten gedaan 
(vnr. 64-0-2) : 25 Karolingische scherven, 8 Merovingische en veel huttenleem. 
Op het grensvlak van de bruine laag en de grijze invulling ligt een duidelijke brandlaag aan de 
oostkant van het profiel, bestaande uit een 20-30 cm dikke laag houtskool. De vondsten 
hieruit (vnr 64-0-1); 12 Karolingische scherven, meer dan 100 Merovingische, huttenleem en 
veel kleiresten duiden op bewoning in de Merovingisch periode met een datering in de 7e 
eeuw. 
Onder in de kreek zijn veel resten van houten palen aangetroffen. De basis van het profiel 
bestaat uit grof zand, dat naar boven toe steeds zaveliger wordt, waaronder een laag waarin 
veel schelpmateriaal. 
 
 

 
 

Figuur 4.11.3: Profiel put 120 (B-B’). 
 
Profiel B-B’ 
Dit profiel laat de klei-opbouw zien in een deel van de opgraving met weinig 
bewoningssporen. De aangegeven ‘Merovingische’ woonlagen liggen hier vrij hoog, op 1,60 
m + NAP, zijn vrij dun en liggen direct onder de bouwvoor. Er zijn geen vondsten bekend uit 
dit profiel. 
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Figuur 4.11.4: Profiel put 75/76 over erf B (C-C’). 
 
Profiel C-C’ 
Dit noord zuid profiel ligt precies over de oostwand van gebouw 3. Aan de noordkant is de 
bewoningslaag vrij dun en neemt in dikte toe in zuidelijke richting. De zwarte invulling komt 
overeen met de plaats van de kuil die het gebouw 3 oversnijdt. Deze kuil komt voor in vlak 1 
en 2, op respectievelijk 1,40 m en 1,0 m + NAP.  Er zijn geen vondsten gemeld uit dit profiel. 
Opvallend is de scheiding van twee donkergrijze lagen door een laag schone gele klei. Geeft 
dit een scheiding aan tussen de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode? 
 
 
Profiel D-D’ 
We zien hier over de gehele breedte een opvulling van de kreek. Deze varieert in dikte tussen 
de 0,6 en 1,1 m. Onder in de kreek komen houtresten voor waarvan monsters genomen zijn. 
Opvallend is de dunne, humeuze laag in het midden van het profiel onder de kreekopvulling. 
Op drie plaatsen is vondstmateriaal verzameld. Uit de grijze kleilaag onder in de kreek, 
duidelijk beneden de kreekinvulling, kwamen te voorschijn: acht Karolingische scherven, zes 
Merovingische scherven, waaronder een 7e-eeuwse knikwandpot, veel botten en drie stukken 
bewerkte basaltlava (vnr. 17-0-1). Uit het midden van de kreekinvulling kwamen vier 
Karolingische scherven, acht Merovingische, bot en een stuk van een weefgewicht (vnr. 17-0-
2). 
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Figuur 4.11.5: Profiel put 17, een doorsnede in het midden deel van de kreek (D-D’). 
 
Uit het zuidelijke stuk van de kreekinvulling kwamen naast vijf Karolingische scherven, vier 
Merovingische scherven en een rand van geglazuurd roodbakkend aardewerk en een 
wandfragment van Andenne-aardewerk (vnr 17-0-3). Deze twee vondstnummers zijn 
afkomstig uit dezelfde grijze opvullingslaag die de kreek afsluit. De vondst van roodbakkend 
geglazuurd- en Andenne-aardewerk kan betekenen dat de bovenste opvulling pas rond 1200 
op deze plek gekomen is, maar het is meer waarschijnlijk dat deze scherven als ‘ruis’ door 
ploegen of dierwerking vanuit de bovengrond afkomstig zijn.  
Uit de kreek zelf zijn heel veel vondsten geborgen, zie hiervoor bij de beschrijving van de 
kreek onder 4.2. 
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5. De vondsten 
 
5.1. Aardewerk 
 

Voor de indeling van het aardewerk is uitgegaan van de beschrijving van al de 
aardewerkfragmenten die gemaakt is door van Es en Verwers begin jaren tachtig. Het gaat 
hierbij om het handgemaakte en gedraaide vroeg-middeleeuwse aardewerk. Het 
Karolingische en handgemaakte aardewerk is beschreven volgens de methode ontwikkeld 
voor de publicatie van de Dorestad-opgravingen.15 Voor het Merovingisch aardewerk is 
gebruik gemaakt van een vereenvoudigde methode die gebaseerd is op dezelfde methodiek 
van Dorestad en door van Es en Verwers provisorisch is opgeschreven. In bijlage 4 zijn 
deze methoden kort weergegeven. Bij deze beschrijving is het soort baksel van belang, 
daarom is in de bijlage ook een omschrijving gegeven van wat men onder een bepaald type 
baksel verstaat. Het inheems-Romeins aardewerk is beschreven door een aantal leden van 
de AWN, waarbij de de methode van Bloemers is gevolgd.16 

Een beknopte beschrijving van al deze methoden is gegeven in bijlage 4. 

Van al het aardewerk is een database gemaakt en op basis van de beschrijving van al het 
aardewerk komt het volgende overzicht tot stand. 

  % rand wand bodem oor totaal 
Merovingisch 40,3 1090 2870 898 18 4876 
Karolingisch 22,9 457 1823 460 34 2774 
Handgevormd 9,8 442 743 5 0 1190 
Volle middeleeuwen 
(ME) 0,1 1 5 1 0 7 
Late middeleeuwen 
(PME) 0,1 2 6 2 1 11 
Indet 0,1 0 7 0 0 7 
Inheems-Romeins 25,9 270 2676 180 11 3137 
Import Romeins 0,7 35 41 11 0 87 
Totaal aardewerk 100,0 2297 8171 1557 64 12089 

 

Tabel 5.1: Overzicht van al het gevonden aardewerk 
 
Een procentuele verdeling is gegeven in Figuur 5.1. Het aardewerk kan ingedeeld worden in 
vier hoofdgroepen: Merovingisch, inheems-Romeins, Karolingisch en vroeg-middeleeuws 
handgemaakt aardewerk. Deze laatste groep behoort op een handvol scherven uit de 
Merovingische tijd na, tot de categorie Karolingische kogelpot. Middeleeuws en post-
middeleeuws aardewerk ontbreekt bijna volledig en de hoeveelheid Romeins import 
aardewerk is te verwaarlozen. Hieruit kan al geconcludeerd worden dat de nederzetting 
verlaten is gedurende of na de Karolingische periode dus rond 850 na Chr. De vraag is of de 
drie kenmerkende perioden binnen het aardewerk, ook de perioden zijn waar de nederzetting 
het meest intensief bewoont is. We komen hier later nog op terug. 
 

                                                 
15 Van Es en Verwers 1980, 56-160. 
16 Bloemers 1978, 344- 375. Met dank aan de dames S. Sprey en T. Kiers. 
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Figuur 5.1: Onderverdeling van het gevonden aardewerk. 
 
 
Het gevonden aardewerk is soms versierd, vaak niet. In onderstaande tabel is aangegeven 
welk deel van het aardewerk versierd is, verdeeld over de vier hoofdtypen. 
 

  Rand wand bodem oor totaal 
% 
totaal 

% 
rand 

% 
wand 

Karolingisch 55 293 0 2 350 35,5 12,1 56,3 
Merovingisch 70 198 0 0 268 27,2 15,4 38,1 
handgevormd 31 9 0 0 40 4,1 6,8 1,7 

inheems-Romeins 299 20 6 4 329 33,3 65,7 3,8 

totaal versierd aw 455 520 6 6 987 100,0 100,0 100,0 
 
Tabel 5.2: Verdeling van de aantallen versierd aardewerk over de vier hoofdcategorieën. 
 
Op een totaal van 12089 scherven blijkt 8,2% van de scherven versierd te zijn. De aard van de 
versiering wordt verder behandeld bij de type beschrijving hieronder. 
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5.2. Beschrijving van het aardewerk. 
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten gegeven van een studie van het Merovingisch aardewerk. 
Voor de volledigheid  worden hier de gegevens vastgelegd van de beschrijving van het 
Merovingisch aardewerk zoals dat uitgevoerd is door Van Es en Verwers.  
  

5.2.1. Merovingisch aardewerk. 
 

Van Es en Verwers hebben in hun beschrijving van het aardewerk van het Merovingisch 
aardewerk een systeem gebruikt dat afgeleid is van de Dorestad-typologie. In bijlage 4 
is dit systeem kort samengevat. In figuur en tabel 5.2.1. zijn de aardewerktypen van het 
Merovingisch aardewerk weergegeven. 

type  % rand rand wand bodem oor totaal % totaal  
 Indet 1,0 11 2868 896 16 3791 77,7
tonvormige pot W IA 61,1 666 0 0 0 666 13,7
tonvormige pot W IC 8,9 97 0 0 0 97 2,0
schalen W II 3,7 40 0 0 0 40 0,8
knikwandpot W III 3,4 37 1 0 0 38 0,8
diversen W IV 12,8 139 1 2 0 142 2,9
kannen W V 2,7 29 0 0 0 29 0,6
kookpot Alzei-typen W VI 2,1 23 0 0 0 23 0,5
overige Alzei-typen W VII 1,3 14 0 0 0 14 0,3
Walsum-aardewerk W VIII 3,1 34 0 0 2 36 0,7
  100,0 1090 2870 898 18 4846 100,0

 
Tabel 5.2: Aantallen Merovingisch aardewerk onderverdeeld in de gedefinieerde typen. 
 
In figuur 5.2.1. is dit nog een keer grafisch weergegeven. Het percentage heeft betrekking op 
het aantal randen omdat er grote hoeveelheden wandscherven zijn die niet toe geschreven 
konden worden aan een bepaald type.  
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Figuur 5.2.1:Verdeling van de typen Merovingisch aardewerk aan de hand van randen. 
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Een aantal kenmerkende randvormen van deze categorieën zijn getekend en gefotografeerd en 
worden hieronder weergegeven. 
         
 

       
 
 
Figuur 5.2.1.1: Typische vormen Merovingisch aardewerk: type W IC. 
 

  
 
Figuur 5.2.1.1: Typische vormen Merovingisch aardewerk: type W II (knikwandschaaltje). 
. 
Aard van de versiering voor het Merovingisch aardewerk. 
 
In de onderstaande tabel is de relatieve verdeling van het soort versiering weergegeven.Van  
al het Merovingisch aardewerk is 5,5% versierd. 
 
 rand wand bodem oor totaal         % 
 14 20 0 0 34 radstempel 12,7 
 19 48 0 0 67 golflijn 25,0 
 1 41 0 0 42 groef 15,7 
 36 89 0 0 125 overige 46,6 
totaal 70 198 0 0 268   100,0 
 
Tabel 5.2.1.1: Soort versiering voorkomend op het Merovingisch aardewerk. 
 
De categorie ‘overige’ omvat een combinatie van radstempel, golflijnen en groeven. 
Daarnaast komen sporadisch deuken, losse stempels en een visgraatmotief voor. Voorbeelden 
van het voorkomende type versieringen worden gegeven in onderstaande foto’s: 
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golflijnversiering 
 

         
 
 
radstempelversiering 
 

       
 
radstempelversiering 
 
 
 

5.2.2. Karolingisch aardewerk 
 

Het Karolingische aardewerk is door van Es en Verwers beschreven volgens de 
Dorestad-typologie, op basis van de opgravingen van Hoogstraat I. Aan de hand van de 
randfragmenten is de volgende typeverdeling te geven. 
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 type rand %
algemeen Karolingisch (indet) W 12 2,6
reliëfbandamfoor W IA 20 4,4
reliëfbandamfoor W IBe 6 1,3
reliëfbandamfoor W IC 3 0,7
Badorfpot W II 47 10,3
Kookpotten W IIIA 139 30,5
Kookpotten W IIIB 67 14,7
Kookpotten W III 46 10,1
Karolingisch grijs W VA 21 4,6
Knikwandpot W VII 5 1,1
steilwandige pot W IXA 71 15,6
steilwandige pot W IXB 2 0,4
schaal W XB  14 3,0
schaal W XC 1 0,2
schaal  W XE 1 0,2
Totale randen  455 99,7

Tabel 5.2.2.1: Verdeling typen Karolingisch aardewerk  
 
De Dorestad-typen zijn in de delen tot drie groepen met een specifieke datering:17 
 

a. Laat-Merovingisch tot vroeg-Karolingische typen, te dateren tussen 675-775. 
b. Kookpotten met een vrij algemene datering tussen 725-900. 
c. De Badorf-groep, dateert tussen 750 en 850/900. 

 
 
groepen Karolingische aardewerk aantal randen %
Laat Merovingisch/vroeg Karolingisch 
(W V, VI, VII, IX, X)   

115 25,9

Kookpotten (W III) 252 56,8
Badorf groep ( W I, II)  76 17,2
Totaal 443 99,9
 
Tabel 5.2.2.2: Verdeling van randen over de typen draaischijfaardewerk per groep. 
 
Hieruit blijkt dat de vroege groep redelijk goed vertegenwoordigd is. Daar komt nog bij ten 
tijden van de determinatie (begin 1980) nog geen onderscheid werd gemaakt naar type W 
XIV. Dit type is pas ontdekt bij de uitwerking van de opgraving Hoogstraat 0 en II-IV.18 Deze 
maakt deel uit van de vroege groep maar werd destijds nog tot type W III gerekend. 
Ongetwijfeld bevinden zich randen van type W XIV onder het aardewerk van Koudekerk. Dit 
is in het kader van deze rapportage niet onderzocht.  
Een tweede aanwijzing dat de periode na 750 binnen het aardewerk complex minder goed 
vertegenwoordigd is, is het ontbreken van laat-Karolingische typen zoals Huneschans 
aardewerk uit de periode 850-900. Wellicht kan op basis van de verdeling van de 
Karolingische typen geconcludeerd worden dat de bewoning rond 850 en misschien al rond 
800, tot een einde moet zijn gekomen. 
 

                                                 
17 Van Es en Verwers 1994, 184-186. 
18 Van Es en Verwers in voorbereiding. 
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Versiering op Karolingisch aardewerk 
Van al het Karolingische aardewerk is 7,0 % versierd. In Tabel 5.4.4. is een verdeling 
gegeven van de aard van de versiering. Het meest voorkomend is de radstempel versiering. 
Deze is vooral aangetroffen op de niet nader te determineren wandscherven. De reliëf 
versiering komt alleen voor op de amforen.  
 
 % rand wand bodem oor totaal 
golflijn 8,2 9 7 0 0 16
radst 34,0 10 56 0 0 66
groef 4,6 8 1 0 0 9
ribbels 3,6 7 0 0 0 7
relief vers A 5,2 0 10 0 0 10
relief vers B 30,4 0 59 0 0 59
relief vers C 3,6 0 7 0 0 7
relief vers D 0,5 0 1 0 0 1
relief vers E 9,8 0 19 0 0 19
totaal 100,0 34 160 0 0 194
 
Tabel 5.2.2.2: De verdeling van de voorkomende types versiering op het Karolingische 
aardewerk. 
 
Typische voorbeelden van radstempelversiering op Karolingisch aardewerk: 
 

         
 

 
 
 
5.2.3. Het handgemaakt aardewerk 

 
Het handgemaakt Karolingisch aardewerk komt vrij algemeen voor; met maakt 9,8 % 
uit van het aangetroffen aardewerk. In de onderstaande tabel is de verdeling 
weergegeven over de voorkomende typen. Hierbij is weer de beschrijvingsmethode van 
Dorestad gebruikt. 
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  rand wand bodem oor totaal % 
Indet H 2 736 4 0 760 63,3
kogelpot HIA 313 0 0 0 313 26,7
kogelpot HIB 35 0 0 0 35 3,0
kogelpot HIC 54 0 0 0 54 4,6
bakpan HII 2 0 0 0 2 0,2
eivormige pot (Merov.) HIII 13 7 1 0 21 1,8
halsloze kom HIV 1 0 0 0 1 0,1
overige HVI 4 0 0 0 4 0,3
totaal  424 743 5 0 1190 100,0

 
Tabel 5.2.3.1: Het handgemaakt Merovingisch en Karolingisch aardewerk. 
 
 
Het grootste deel van het handgemaakt aardewerk is niet nader te determineren. Een zeer 
beperkt deel van het handgemaakte aardewerk is versierd: slechts een veerigtal scherven, of te 
wel 3,4 %. De meest voorkomende versiering is de deuk en de vingerindruk. In de tabel 
hieronder is de verdeling van het versierde aardewerk gegeven. 
 
  rand wand bodem oor totaal % 
ntd H 0 9 0 0 9 22,5
kogelpot H IA 18 0 0 0 18 45
kogelpot H IB 2 0 0 0 2 5
kogelpot H IA 10 0 0 0 10 25
eivormige pot H III 1 0 0 0 1 2,5
totaal  31 9 0 0 40 100
 
Tabel 5.2.3.2: Verdeling versierd handgemaakt Karolingisch aardewerk. 
 
 

5.2.4. Het inheems-Romeinse aardewerk. 
 

Het inheems-Romeins aardewerk komt zeer wijdverspreid voor in de opgraving, 
voornamelijk in de onderste lagen. Het lijkt er op dat de inheems-Romeins sporen onder 
die van met Merovingisch en Karolingisch liggen. Van al het aardewerk is 25,9 % 
inheems-Romeins, terwijl er heel weinig Romeins import aardewerk aanwezig is. 
Volgens Van der Kuijl is dit typisch voor de inheems-Romeins nederzettingen die 
gelegen zijn ten noorden van de Oude Rijn en die voortkomen uit de late-ijzertijd 
traditie.19  

Binnen het inheems-Romeinse aardewerk zijn de randen en versierde wandfragmenten 
reeds uitgesplitst. De randen zijn door enkele leden van onze AWN afdeling beschreven 
volgens de methode van Bloemers (zie bijlage 4). Hiervoor is een formulier ontwikkeld 
en is er een afzonderlijke database van gemaakt (zie lijst met databases). Van der Kuijl 
stelde vast dat er in de nederzettingen boven de oude Rijn meer zogenaamde ‘fijne 
waar’ met een meer gepolijst oppervlak voorkomt. Dit komt echter niet of nauwelijks 
voor in Koudekerk; slechts 1 %. De verwerking van de gegevens heeft alleen betrekking 
op de randen en versierde wanden. Het overige inheems-Romeinse aardewerk, dat bijna 

                                                 
19 Van der Kuijl 1994. 
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volledig uit wandscherven bestaat, is niet verder bestudeerd. Enkele voorbeelden zijn te 
zien in bijlage 8, fig. 1. 

 

          
 

Figuur 5.4.2.1: Voorbeelden van inheems-Romeins Romeins aardewerk. 
 
 
Het inheems-Romeinse aardewerk is bijna altijd reducerend gebakken. De weinig 
voorkomende lichtgekleurde scherven kunnen afkomstig zijn van zoutcilinders, alhoewel de 
typische vormen ontbreken. 
In de tabel hieronder is de verdeling reducerend/oxiderend weergegeven. 
 

  Rand wand bodem oor totaal % 
neutraal 2 0 0  2 0,7 
oxiderend 3 0 0 0 3 1,0 
reducerend 294 21 6 4 325 98,3 
totaal 299 21 6 4 330 100,0 
 
Tabel 5.2.4.1: Verdeling baksel type inheems-Romeins Romeins aardewerk. 
 
 
De bakselkleur van het buitenoppervlak is ook verschillend zoals aangegeven in onderstaande 
tabel. 
 
afwerking rand Wand bodem oor totaal % 
indet 22 0 0 0 22 6,7 
beige 222 18 6 3 249 75,5 
glad 1 0 0  1 0,3 
grijs 37 3 0 1 41 12,4 
rood 11 0 0  11 3,3 
wit 1 0 0  1 0,3 
zwart 5 0 0  5 1,5 
totaal 299 21 6 4 330 100,0 
 
Tabel 5.2.4.2: Afwerking van de inheems-Romeins scherven. 
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Het inheems-Romeins Romeinse aardewerk is spaarzaam versierd en dan nog voornamelijk 
met vingerafdrukken zoals blijkt uit onderstaande tabel. Het totaal aantal versierd inheems-
Romeins aardewerk fragmenten bedraagt 3,4 % 
 
 
 rand wand bodem oor totaal % van randen 
geen 203 10 5 4 222 67,9 
dellen 4 0 0 0 4 1,3 
groef 0 5 0 0 5 0,0 
kerf 2 0 0  2 0,7 
rillen 0 2 1 0 3 0,0 
vinger 90 3 0 0 93 30,1 
totaal 299 20 6 4 329 100,0 
 
Tabel 5.2.4.3: Soorten versieringen op het inheems-Romeinse aardewerk. 
 
De potten worden door Bloemers ingedeeld in een drietal afmetingen: 

Type I zeer kleine potjes met randdiameter van minder dan 12 cm  
Type II, zeer grote potten met randdiameter van meer dan 30 cm 
Type IV tussen vorm met rand diameter tussen 18 en de 30 cm. 

 
 
 type  n % randen 
kleine pot  I 27 9,1
grote pot  II 14 4,7
middelmaat  IV 172 58,1
indet  83 28,0
 totaal randen 296 100,0
 
Tabel 5.2.4.4: De verdeling van de inheems-Romeinse randscherven naar diameter. 
 
Bloemers deelt het inheems-Romeins aardewerk in in een aantal hoofdtypen en afhankelijk 
van de rand en de hals en hoe de rand afgewerkt is wordt een nadere codering gegeven. In de 
database is een volledige opsomming gegeven, hier wordt volstaan met alleen de totalen van 
de drie hoofdgroepen. 
 
 
 n % 
indet 83 28,0 
totaal type A 91 30,7 
totaal type B 120 40,5 
type C 2 0,7 
Totaal 296 100,0 
 
Tabel 5.2.4.5: Verdeling van het inheems-Romeinse aardewerk naar type. 
 
 
 
Het type IV-B-2-2-1-b komt met 9% relatief veel voor. Randen met een platte rand komen het 
meest voor van alle typen. 
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5.2.5. Het import Romeins aardewerk. 
 

Het importaardewerk komt zeer weinig voor. Met 84 scherven of te wel 0,7 % van het 
totaal gevonden aardewerk is dat verrassend laag voor een nederzetting nabij de 
Romeinse limes en zo dicht gelegen bij het castellum Albaniana, het huidige Alphen 
aan den Rijn. 

De verdeling van het Romeinse aardewerk over de bekende typen is gegeven in 
onderstaande tabel, de determinatie is gedaan door Verwers en Van Es.  

In de doos met Romeins importaardewerk zijn slechts 31 fragmenten van Romeins 
import aardewerk aangetroffen. De kans bestaat dat men bepaalde fragmenten 
importaardewerk meegenomen heeft voor nadere studie. De resterende fragmenten zijn 
opnieuw gedetermineerd door leden van de AWN volgens de methode die gebruikt is 
bij de opgraving van Valkenburg. De resultaten zijn verwerkt in een database: 
importromein.mdb.  

Voor de volledigheid wordt hier de opsomming van Verwers van Es gegeven. Voor de 
dateerbare scherven van het Romeinse import aardewerk zijn er drie groepen te 
onderscheiden: drie fragmenten met een datering midden 1e eeuw na Chr., acht 
fragmenten met een lange looptijd tussen 40-260 na Chr. en drie fragmenten met een 
datering in de 2e eeuw. De scherven zijn allemaal teruggevonden in de kreekopvulling.  

 

 
soort type rand wand bodem oor totaal 
dikwandig amfoor 2 7 0 0 9 

diversen   1 1 0 0 2 

gevernist   1 0 0 0 1 
gladwandig   1 24 3 0 28 
grof, zacht 
aardewerk   15 0 2 0 17 
blauwgrijs   5 1 0 0 6 
ruwwandig   7 4 0 0 11 
terra sigillata   1 2 4 0 7 
terra sigillata Drag. 18 1 0 0 0 1 
terra sigillata Drag. 24 0 1 0 0 1 
terra sigillata Drag. 29 0 1 0 0 1 
terra sigillata Drag. 31 1 0 0 0 1 
terra sigillata Drag. 33 0 0 2 0 2 
totaal  35 41 11 0 87 

 
Tabel 5.2.5.1: Verdeling Romeins aardewerk. 
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5.2.6.  Middeleeuws aardewerk uit de periode na 850 
 
In het vondstmateriaal van de opgraving is het aardewerk uit de periode na 900 slechts 
minimaal aanwezig (zie tabel 5.1).  
Uit de Volle Middeleeuwen (900-1250) dateren drie scherven Pingsdorf- en twee scherven 
Paffrath-aardewerk. Aardewerk uit Pingsdorf kent een ruime datering tussen circa 900 en 
1225, maar typische kenmerken van de scherven laten het toe dit nader te preciseren. Zo 
vertoont de wandscherf een dichte beschildering van komma’s, wat wijst op een datering in 
de periode 960-1070.20 De beide bodemscherven hebben een duidelijk aangeknepen 
standring, hetgeen typisch is voor de periode vanaf circa 1050.21 De datering van Paffrath-
aardewerk ligt tussen de 10e en de 13e eeuw. In West-nederland komt het in ieder geval voor 
vanaf de 11e-eeuw.22 De in Koudekerk aangetroffen randscherf uit Paffrath is driehoekig met 
een lichte groef aan de buitenzijde (Verhoeven’s type 5). Over de ontwikkeling van de 
randtypen van het Paffrath-aardewerk bestaat nog onvoldoende duidelijkheid.23 Slechts 
enkele scherven tussen het vondstmateriaal uit Koudekerk stammen uit het Belgische 
Midden-Maasgebied (Andenne, Wierde en Huy). In Hollandse vondstcomplexen komt dit 
type aardewerk pas voor vanaf circa 1125 tot 1350.24 Op basis van de weinig scherven die 
voorhanden zijn stellen we voorlopig vast dat eventuele bewoning uit de Volle Middeleeuwen 
ter plaatse van de opgraving te Koudekerk te dateren is in de tweede helft van de 11e en de 
12e eeuw. Wellicht biedt het materiaal uit de Volle Middeleeuwen van de veldverkenning 
door de AWN Rijnstreek uit 1991 meer aanknopingspunten. 
Het grootste aardewerkfragment uit de Late Middeleeuwen bestaat uit een bodemfragment 
van een steengoed kan uit Siegburg. Het zoutglazuur dat zich over een deel van de kan 
bevindt wijst op een datering in de 15e eeuw. De vier fragmentarische scherven roodbakkend 
aardewerk dateren uit de 15e eeuw of jonger. Tenslotte zijn nog twee fragmenten van 
dakpannen gevonden uit de periode vanaf circa 1600: een roodbakkend exemplaar met 
blauwe buitenzijde en een roodbakkende, waarschijnlijk industrieel vervaardigde pan.  
   
 
5.3. Overig aardewerk 
 

5.3.1. Romeinse dakpannen 
 

Er zijn verspreid over gehele opgraving veel fragmenten gevonden van Romeinse 
dakpannen; in totaal 604 fragmenten. 

Een verspreiding van de dakpannen over de opgraving is gegeven in figuur 5.3.1.De 
dakpannen zijn verspreid over de gehele nederzetting teruggevonden, echter niet in de 
greppels waar inheems-Romeins aardewerk is gevonden. De dakpannen zijn zeer 
waarschijnlijk secundair gebruikt gedurende de Merovingisch en Karolingische periode. 
Als leverancier van het bouwmateriaal zal het oude castellum bij Alphen gediend 
hebben. 

                                                 
20 Sanke 2002, 181. 
21 Sanke 2002, 181. 
22 Verhoeven 1998, 79. 
23 Verhoeven 1998, 80. 
24 Verhoeven 1998, 68-69. 
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Figuur 5.3.1: Verspreiding van de Romeinse dakpannen over de nederzetting. 
 
Er zijn een vijftiental dakpanfragmenten gevonden die voorzien waren van een stempel. De 
stempels zijn bestudeerd door S.R.L. Berntsen en hij komt tot de volgende bevindingen:25 
 
14-1-1: op tegelfragment  met concentrische cirkelbogen:” [E]XGERINF Het 

Nedergermaanse leger 
26-1-1: 3 of 4 letters, moeilijk leesbaar. Mogelijk retrograde, C… cohort- of vlootstempel?  
53-1-1: in een ‘getordeerd’ geblokt klader: 4 slecht leesbare letters: waaronder een E of F  
53-1-1: EXGERIN [F] 
53-1-1: op een schijfvormig stuk steen: geblokt kader: letters slecht leesbaar. 
54-1-1: retrograde: [LEG] I MIN [..  Legio I Minervia … 
55-1-1(a): 2-regelig stempel met een makersnaam: van de tegularia Transrhenania? 

Typische letters:   ...] FEC(it) / […]            heeft gemaakt / … 
55-1-1, uit geul: begin of einide van een rechthoekig gekaderd stempel. Mogelijk een  

retrograde C [… of een grade C ([FE]C(it)). of  een grade E en een poot van een X te 
lezen. EX[gerinf] ? Laatste optie lijkt mij toch waarschijnlijker   

64-1-1: imbrex, X G . Dit stempel loopt verder naar rechts door maar wordt daar steeds 
ondieper. Er is echter ruimte voor meer letters zoals P F. Legio X? Gemina Pia 
Fidelis?  

64-2-1: 2 of 3 lettersporen. De eerste mogelijk een E.   EXGERINF? 
64-2-1: retrograde: [E] XGERINF 
64-2-1: fragment van een rond stempel [EXGE] RI [NF] 
                                                 
25 Determinatie op basis van afwrijvingen ten behoeve van het AWN-onderzoek door  S.R.L. Berntsen,                                            
september 2004. De stempels bevinden zich in het Provinciaal Depot Bodemvondsten  Alphen a/d Rijn, doos 
4430. 
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64-3-1: onleesbaar. 
64-4-3:    ..]XXG[.. Legio X  Gemina of XXX Ulpia Victrix?  
64-2-1: begin van een gekaderd rechthoekig stempel onleesbaar. 
75-3-1: begin van een rechthoekig stempel in een geblokt kader: E?  
76-1-1: imbrex, in geblokte kadering: [EXGER] INF 
86-1-2: in twee aan elkaar passende delen (recente breuk): [EX] GER INF 

114-1-1: fragmentarisch rechthoekig stempel, letterfragmenten door breuken 
onleesbaar,  X? 

114-1-1: rechthoekig stempel: [EXGE] RIN [F] 
126-1-1: rechthoekig stempel: LEG XX [X] […         Legio XXX  
126-2-2: begin van een rechthoekig stempel met een L of E: legioens- of legerstempel. 
 
Dateringen van deze stempels liggen op het eerste gezicht vooral in de eerste helft van de 2e 
eeuw. Gezien het waarschijnlijke hergebruik van dit materiaal in de Koudekerkse nederzetting 
ligt de gebruiksdatum van deze baksteen daar later. 
                                                                 

 
 
 

  
 

Foto’s van Romeinse stempels 
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5.3.2. Weefgewichten, spinklossen en netverzwaringen 
 

Er zijn veel fragmenten gevonden van weefgewichten, spinklossen en netverzwaringen, 
in totaal 180 stuks waarvan 48 geïdentificeerd zijn als spinklossen. Het onderscheid 
tussen deze typen is moeilijk te maken en wordt vooral bepaald door de afmetingen. Het 
grote aantal doet vermoeden dat er een grote activiteit bestond in het weven en dat heeft 
naar weer te maken met het houden van schapen. Dit zal moeten blijken uit de analyse 
van het dierlijk botmateriaal. Er zijn een aantal complete weefgewichten gevonden al of 
niet versierd. 

De weefgewichten komen voor in verschillende vormen en materialen: gebakken, 
ringvormige van klei, kleine ingesnoerde weefgewichten van tufsteen. De grote brokken 
tufsteen zijn mogelijk gebruikt als netverzwaring. De tufsteen is hergebruikt materiaal 
uit de nabijgelegen Romeinse castella. 

Voorbeelden van weefgewicht en spinklossen: 

 

              
 
Spinklos 
 

                 
 
 
 

 
 
 

Weefgewichten    
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Netverzwaringen      
 
 
 

5.5.3. Bijzondere vormen van aardewerk 

Een inheems-Romeinse ‘komfoor’ 
Uit de fossiele kreekbedding is een bijzonder stuk keramiek afkomstig (vnr. 21.2.1, figuur 
5.5.3.1 en bijlage 8, fig. 2). Deze bestaat uit het bovendeel van een kogelpot-achtige vorm van 
sterk organisch gemagerde, zacht gebakken klei. De halsopening meet aan de binnenzijde 10 
cm. De grootste buikomvang is 32 cm en de hoogte bedraagt minimaal 23,7 cm. In de 2 à 3 
cm dikke wand zijn van buiten naar binnen diverse gaten aangebracht van circa 2 cm 
doorsnee. Van deze bovenhelft is circa 40 % overgeleverd, zodat duidelijk is dat de bovenste 
twee rijen gaten in een gelijkmatig zigzagpatroon over de vorm verdeeld waren. De derde rij – 
waarvan maar enkele gaten voorhanden zijn – lijkt wat onregelmatiger verdeeld te zijn over 
de wand. Een reconstructie van de vorm wijst op een totaal van negen gaten in de bovenste, 
acht in de tweede en mogelijk zestien in de derde rij. Aanwijzingen dat aan de rand oren 
bevestigd waren ontbreken. Blijkens de breuklijn van een groot gedeelte van de bovenhelft 
was de vorm opgebouwd uit meerdere aan elkaar versmeerde ringen.  
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Figuur 5.5.3.1: buiten- en binnenaanzicht van de inheems-Romeins komfoor. 
 
Aardewerkvormen met gaten worden dikwijls in verband gebracht met kaasbereiding, waarbij 
de gaten dienden om de verse kaas af te scheiden van de melk. Experimenten maken duidelijk 
dat bij vergelijkbare vormen als die uit Koudekerk de wei er via de halsopening uitloopt, wat 
de gaten in de wand overbodig maakt. Voor het maken van kaas is deze vorm dus 
ongeschikt.26 
Voor miniatuur-varianten van onze komfoor, nog geen 10 cm hoog en voornamelijk daterend 
uit de Bronstijd, is na experimenten het gebruik als een ‘Bunsen-brander’ voorgesteld als 
hulpmiddel bij solderen en misschien ook emailleren.27 
Soortgelijke vormen als in Koudekerk zijn opgegraven in het mondingsgebied van Elbe 
(Noord-Duitsland), onder meer in de plaatsen Habenhausen, Grambke en Mahndorf. Ze zijn 
geïnterpreteerd als vuurstolpen (Feuerstulpe), waarmee men gedurende de nacht de as in de 
haard veilig kon laten nagloeien tot de volgende ochtend.28 De aanwezigheid van een 
halsopening aan de bovenzijde maakt dit gebruik echter onwaarschijnlijk, want een grote 
opening leidt tot meer zuurstoftoevoer en daarmee tot het sneller opgloeien van de laatste 
houtskoolresten van het vuur.29  
De vorm kan beter beschouwd worden als een komfoor of rechaud, die men over de 
gloeiende as van een haardvuur kon plaatsen en waarmee de inhoud van een op de komfoor 
staande pot werd verwarmd. Een aanwijzing voor dit laatste is het feit dat de binnenzijde van 
de rand enigszins versleten was. De gaten in het komfoor zorgen voor de toevoer van 
voldoende zuurstof om het vuur gaande te houden. Het voordeel van het gebruik van het 
komfoor was dat men weinig warmteverlies had en minder brandgevaar. Soortgelijke 
komforen schijnen nog in gebruik te zijn in Noord-Afrikaanse landen.30 
Men zou misschien verwachten dat bij een dergelijk gebruik roetaanslag te zien moet zijn, 
maar dat hoeft niet het geval te zijn. Als het vuur gloeit, komt er weinig rook vrij, waardoor er 
ook geen roetaanslag ontstaat. Alleen een slecht brandend vuur of slecht brandhout kan leiden 
tot ‘vette’ rook en roet. Roet kan er ook weer afbranden als er een redelijk vuur tegenaan 
komt.31 Een gloeiend vuur leidt ook niet tot versintering van de komfoor aan de binnenzijde; 
dit gebeurd pas bij temperaturen boven 1250 °C. 
                                                 
26 Wood 2004, 520. 
27 Wood 2004. 
28 Bischop 2000, 76. 
29 Mondelinge mededeling J.P. Flamman. 
30 Mondelinge mededeling M. van Nie. 
31 Mondelings mededeling J.P. Flamman. 
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De datering van de komfoor is hoogstwaarschijnlijk (vroeg-)Romeins. Hierop wijst niet alleen 
de datering van de parallelle vondsten uit Noord-Duitsland in de ältere Kaiserzeit, maar ook 
de typische inheems-Romeinse gefaceteerde randvorm.  
Keramiekvormen die te maken hebben met verwarming zijn in in het westelijke en 
noordelijke kustgebied van Nederland en Duitsland in de Romeinse periode geen onbekend 
verschijnsel. De kleivormen bestaan uit steunringen, ‘komforen’, bestaande uit een steunring 
op drie pootjes, roosters met gaten en zelfs ovens, haarden en kachels.32 Opvallend is dat het 
voorkomen van deze vormgroep zich beperkt tot het kustgebied van Nederland en Duitsland 
in de Romeinse tijd. 
 
5.4. Metaal 

 

Er zijn 151 metalen voorwerpen gevonden tijdens de opgraving.  

 

Bronzen kan 
Het meest spectaculaire is een vrijwel gave bronzen kan die in put 1 vlak 2 gevonden is 
direct bij het begin van de opgraving. De kan heeft een bijzondere vorm, de herkomst 
wordt door Sarfatij gesteld op Zuid-Frankrijk en de datering op de 3e eeuw.33 

Hans Postma van de AWN heeft de kruik laten analyseren met XRF waarmee de 
oppervlakte samenstelling kan worden bepaald. Dit is voor 8 plekken gedaan en de 
gemiddelde samenstelling is: 54,4 % koper, 24,1 % tin en 14,8 % lood, met nog kleine 
hoeveelheden zilver, antimoon, arseen en zink. Een dergelijke bronssamenstelling heeft 
een goud-achtige kleur die in de oudheid zeer geliefd was. Aan de buitenkant lijkt de kan 
verzilverd of vertind maar dat wordt dus niet gestaafd door de analysen. 

Een dergelijke bijzondere bronzen kan, kan natuurlijke veel jaren meegegaan zijn als een 
soort pronkstuk en pas in de Merovingische tijd zijn afgedankt. De corossie van de kan en 
het gegevens dat de kan is gevonden in de bovenste horizont van de kreekvulling wijst 
misschien in deze richting. 

 

          
 

Figuur 5.4.1: Foto van de bronzen Romeinse kan. 
 

                                                 
32 Diederik 2002, 92-95; Bischop 2000, 62-63. 
33 Sarfatij, 1979, 334. 
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IJzeren bootshaak 
Een tweede opmerkelijke vondst is een ijzeren bootshaak. De vondst van een ijzeren 
bootshaak is in de buurt van diverse waterwegen als de Oude Rijn en de kreek niet 
verbazingwekkend (figuur 5.4.2.). Deze is gevonden in put 58 in vlak 4, dus op het laagste 
niveau van de nederzetting, in een spoor waar verder veel inheems-Romeins aardewerk 
gevonden is. Deze bootshaak is daarmee mogelijk te dateren in de Romeinse tijd, alleen zijn 
dergelijke bootshaken beter bekend uit vroegmiddeleeuws Dorestad en Leiderdorp.34 
 
 

 
 
Figuur 5.4.2: Foto van de gevonden bootshaak. 
 
 
IJzeren nagels 
Er komen verder 29 ijzeren nagels voor van verschillende vorm. Een paar voorbeelden 

worden hier gegeven. 
 

                          
 
Figuur 5.4.3: Voorbeelden van gevonden nagels. 
 
 
Bronzen mantelspeld  
De enige fibula die voorhanden is, is een detectorvondst van de veldverkenning door de AWN 
in 1991 (figuur 5.4.4.).35 Het betreft een bronzen beugelfibula met een rechthoekige kopplaat 
en een incomplete, ruitvormige voet. De resterende lengte is 52 mm. Op de kop- en voetplaat 
zijn enkele cirkelvormige versieringen aangebracht. De achterzijde heeft een dubbel 
scharnier. De bevestigingsnaald ontbreekt. De vorm van de voetplaat en de versieringswijze – 
die een gestileerd paardenhoofd moet voorstellen – komt sterk overeen met een compleet 
exemplaar uit de opgraving Tjitsma-Wijnaldum (Friesland). 

                                                 
34 Dorestad type a, met vierkante doorsnede van de vork (Van Es/Verwers 1980, 179-181. 
35 De fibula maakt deel uit van de particuliere collectie van E. van der Kuijl. 
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Figuur 5.4.4.: Bronzen mantelspeld. 
 
De Koudekerkse fibula is aanvankelijk geschaard onder het type van de ‘Domburg-fibula’,36 
maar omdat geen sprake is van een niervormige kopplaat past zij echter beter bij de 
zogenaamde small-long brooches. Deze groep is verwant aan de kruisvormige fibula’s en de 
square-headed brooches, maar kenmerkt zich door de eenvoudiger uitvoering in brons en  het 
kleinere formaat. Verder hebben small-long brooches niet altijd knoppen op de kopplaat – 
zoals bij de kruisvormige mantelspelden – en indien ze wel aanwezig zijn, dan vormen ze één 
geheel met de kopplaat en zijn deze plat.37  
De verspreiding van de small-long brooches beperkt zich tot Noordwest-Europa, in het 
bijzonder de landen rond de Noordzee. Het meest talrijk ze zijn ze in Midden- en Zuid-
Engeland, het Noord-Nederlandse en Noord-Duitse kustgebied, Denemarken en Noorwegen. 
Tussen deze regio’s onderling hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. De 
fibula uit Koudekerk hoort bij een groep die vooral op het Continent voorkomt, met Friesland 
als zwaartepunt. De datering is circa 450–600 na Chr.38 
 
Diverse ijzeren voorwerpen 
Daarnaast is er een mes gevonden, een ijzeren ring met opening en een ring met een haak. De 
functie van de ringen is onduidelijk. 
 

        
 
Figuur 5.4.5: V.l.n.r. een mes, ring en ring met haak. 
 
                                                 
36 Botman 1994, 55. 
37 De Leeuw 2002, 3. 
38 De Leeuw 2002, 25 en 72 (type Id). 
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Verder komen metaalslakken voor, in totaal 81 fragmenten. Vooral in de kreek ter plaatse van  
put 64 is een grote concentratie van slakken afkomstig. De slakken zijn niet nader bestudeerd, 
maar voorlopig gaan we ervan uit dat het smeedslakken zijn, aangezien deze vondstcategorie 
in vrijwel elke nederzetting voorkomt.  
 
IJzeren lanspunt 
Op basis van een foto in de archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1979 is bekend dat 
in Koudekerk ook een groot fragment van een lans is opgegraven.39 Overgebleven zijn de 
achthoekige schacht met beide uitsteeksels en een deel van het blad (lengte 30,4 cm). De lans 
is destijds benoemd als een ‘vleugellans’, maar op basis van de naar verhouding grote 
schachtdiameter (4,2 cm) is de lanspunt te scharen onder de grote Saufeder (‘zwijnenspeer’, 
type Niederrhein Lan 9.3).40 Dergelijke lansen met uitsteeksels (Aufhaltern) werden vooral 
gebruikt bij de jacht, in het bijzonder op wilde zwijnen. De datering is vrij ruim. De gesloten 
schacht, zonder Schlitztülle, wijst in ieder geval op een datering vanaf het einde van de 6e 
eeuw. Het lanstype komt voor tot in de Karolingische tijd. Deze landspunt wordt verder niet 
genoemd in de opgravings documentatie. 
 
 
 
 

 
 
5.4.6: IJzeren lanspunt van een Saufeder. 
 
 
 
Bronzen godenbeeldje 
Er is tenslotte hier nog een bijzondere vondst te melden. Het betreft een klein bronzen 
Romeins beeldje dat eind december 1994 gevonden is op het terrein waar de opgraving heeft 
plaats gevonden. Het beeldje is in eigendom van dhr. Reijneveld die toestond om er foto’s van 
te maken.  
Het beeldje is het toonbeeld van een religieuze cultus uit de Romeinse tijd, die opkwam aan 
het eind van de 1e eeuw na Chr. Het beeldje stelt een inheems-Romeinse moedergodin voor. 
Ze is zittend voorgesteld, gekleed in een tuniek met daarover een schoudermanteltje, welke 
door een mantelspeld gesloten wordt. Op haar schoot heeft ze een mandje met fruit, een 
symbool van voorspoed, wat we ook tegenkomen bij de meer bekende Nehalennia altaren uit 
Zeeland. Het museum Valkhof  te Nijmegen bezit een identiek exemplaar. 
 
 

                                                 
39 Sarfatij 1980, 284. 
40 Siegmund 1998, 105. 
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Figuur 5.4.7: Foto van een klein, bronzen Romeins beeldje van een moedergodin. 
 
 
 
5.5. Glas  
 
De opgraving heeft, ondanks het feit dat sporen niet gezeefd zijn, toch nog diverse 
glasvondsten opgeleverd (tabel 5.5.1., figuur 5.5.1-5.5.3 en bijlage 8, fig. 4).   
Uit de Romeinse periode dateren een fragment van een La Tène-armband (datering circa 300 
voor Chr. – 25 na Chr.)41 en een bodemfragment van een vierkante fles (type Isings 50) met 
zijden van circa 10 cm (dateerbaar tussen circa 50 – 270).42  
Het overige glas, met over het algemeen vele kleine luchtbelletjes, is te dateren in de laat-
Merovingische en Karolingische tijd. Een bodem en twee randfragmenten zijn toe te schrijven 
aan diepe tuimelbekers (datering 675-800) of trechterbekers (datering 775-1000).43 Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor een afwijkend randfragment. Deze is onverdikt, horizontaal afgeplat 
en heeft een opvallend heldere, diepblauwe kleur met weinig tot geen belletjes. Misschien dat 
het gaat om een opgezet randstuk in een afwijkende kleur?44 
Een wandfragment met tweekleurige verticale draden behoort toe aan een kommetje met 
reticella-versiering. De bovenzijde van dergelijke kommetjes werd dikwijls voorzien van een 
spiraaldraad; wellicht behoren het rand- en wandfragment met deze draadversiering ook aan 
kommetjes toe. Glas met tweekleurige decoratie heeft vrijwel dezelfde datering als 
voornoemde typen: circa 700-1000.45  
De glazen kraal (type Niederrhein 32.7) is een veel voorkomend type en te dateren in de 
periode van circa 530-670.  
 
 

                                                 
41 Roymans/Van Rooijen 1993. 
42 Van Lith, 10. 
43 Isings 1980, 227. 
44 Vergelijk Isings 1980, fig. 153, nrs. 4-6, 10, 30 en fig. 154, nrs. 4 en 5. 
45 Isings 1980, 231 en Stiegemann/Wemhoff 1999, 170-173. 
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Figuur 5.5.1: Glazen bodemfragment en enkele randfragmenten. 
 
 

 
 

Figuur 5.5.2: Glazen fragment van een reticella-kom en randfragment met witte spiraaldraad. 
 

       Figuur 5.5.3: Glazen kraal. 
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vnr. omschrijving 
1-1-5 randfragment van licht blauwgroen glas 
1-2-5 randfragment van licht blauwgroen glas met witte ingesmolten spiraaldraad 
1-2-5 randfragment van helder, diepblauw glas 
1-2-5 wandfragment van kommetje van licht blauw glas met verticale draden met ingesmolten 

gele draad en een horizontale, gele spiraaldraad 
1-5-2 bodemfragment van licht blauwgroen glas, met pontilmerk  
62-1-4 opaakwitte kraal met vijf semi-transparante, turquoise vlechtband (diameter 0,95 cm)  
64-3-1 wand/bodemfragment dof, licht blauw glas 
64-4-1 randfragment van licht groen glas 
64-4-1 wandfragment van donker groen, semi-transparant glas met gele opgelegde spiraaldraad
102-1-3 fragment van opaak, donker blauw/zwart glas, D-vormig met braam. 
71-1-1 wandfragment van groen vlakglas, mogelijk recent? 
 
Tabel  5.5.1: Beschrijving van de glasvondsten. 
 
 
 
5.6. Bewerkt bot. 
 

Er zijn een paar vondsten van bewerkt bot. In de eerste plaats een fraai afgewerkt heft van 
een dolk of mes. 

 

       
 
Figuur 5.6.1: Benen heft van een mes. 
 
Daarnaast zijn er twee glissen gevonden die werden gebruikt als een soort schaats. 
 
 
5.7. natuursteen 

5.7.1. Bewerkt natuursteen 
 
Er is een grote variëteit aan bewerkt natuursteen (inclusief tufsteen). In totaal zijn 84 
fragmenten gevonden waaronder weefgewichten, slijpstenen, maalstenen (12 x) en 
fragmenten waarvan de functie onduidelijk is. De grootste concentratie van bewerkte steen 
komt voor in put 7, namelijk 28 van de in totaal 84 stuks bewerkte steen. 
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Enkele voorbeelden van dit bewerkte natuursteen zijn hier afgebeeld: 
 

     
 
 

 
 
Figuur 5.7.1: Slijpstenen en onregelmatig stuk steen, eveneens gebruik als slijpsteen. 

     

5.7.2 Onbewerkte natuursteen. 
 
Er zijn 606 fragmenten van onbewerkt natuursteen gevonden. Er is geen bepaalde 
concentratie te ontdekken in de nederzetting. Er is geen poging gedaan tot beschrijving van 
het soort gesteente dat is aangetroffen. 
 
 
5.8. Dierlijk botmateriaal 
 

Er is veel dierlijkbot gevonden, in totaal vier dozen vol en nog in redelijke staat. Het bot 
wordt onderzocht door Frits Laarman van de ROB. De resultaten zullen later gerapporteerd 
worden. 

In figuur 6.5.1. is de verspreiding van het botmateriaal gegeven. Het botmateriaal komt voor 
over de gehele nederzetting, zowel op erf A, gedateerd als inheems-Romeins, als op de 
overige erven. 
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Figuur 6.6.1: Verspreiding van dierlijkbotmateriaal over de nederzetting. 
 

 

5.9. Huttenleem. 
 

Door Verwers en van Es is bij de determinatie een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
verbrande klei of leem, beter bekent als huttenleem, en anderzijds onverbrande klei. Beide 
categorieën worden daarom apart besproken. 

Er zijn in totaal meer dan 142 fragmenten huttenleem gevonden. Het zijn brokken die door 
inwerking van vuur hard geworden zijn en waarschijnlijk resten van vloeren en wanden 
van oventjes en dergelijke. Er zijn stukken huttenleem gevonden met duidelijke afdrukken 
van het vlechtwerk dat gebruikt werd om de wanden te verstevigen en dus een duidelijk 
bewijs voor de bewoning van de nederzetting. Een mooi voorbeeld is gegeven in 
onderstaande foto. De brokken zijn niet verder bestudeerd. 

 

 
 
Figuur 5.9.1: Huttenleem met afdruk van vlechtwerk. 
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Figuur 5.9.2: Verspreiding van huttenleem over de nederzetting. 
 
 
Het huttenleem is voor het grootste deel terug gevonden in de kreekopvulling. Opvallend is 
het voorkomen van relatief meer huttenleem op erf A. 
 
 
5.10. Ongebakken kleibrokken 
 
Er is veel ongebakken klei verzameld tijdens de opgraving, meer dan 1000 stuks. Net als de 
verbrande kleifragmenten zijn het mogelijk stukken van wanden van gebouwen, vloertjes en 
oventjes. Klei fragmenten die duidelijk sporen vertoonde van gebruik zijn indicatief voor 
bewoningsporen. De verspreiding van de kleifragmenten laat zien dat deze vrij homogeen is 
over de nederzetting met de grootste concentratie weer in de kreek. Net als bij het aardewerk 
gooide men de afgedankte kleibrokken in de kreek.  

 

5.11. Bewerkte schelp 
 
Een opvallende vondst is een platte, ovale kraal gemaakt van schelp uit de ‘zwarte 
dwarssloot’ (vnr. 67-1-1, bijlage 8, fig. 5, grootste diameter 1,6 cm). Eén van de zijden is 
versierd met een elftal gaatjes, de andere zijde loopt wat dunner uit naar de centrale 
doorboring. Kralen van schelp zijn karakteristiek voor de 7e eeuw en zijn gemaakt van 
schelpen uit het oostelijk Middellandse Zeegebied.46 Voor de versiering met gaatjes zijn 
vooralsnog geen parallellen bekend. 
 

                                                 
46 Siegmund 1998, 77. 
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Figuur 5.10.1: Verspreiding van ongebakken kleibrokken. 
 
 
5.12. Houtonderzoek 
 
Er waren nog een aantal vacuum verpakte natte houtmonsters in het depot. Deze houtmonsters 
zijn geanalyseerd door S. Lange. Hieronder volgt haar verslag: 
 
Het onderzochte vondstmateriaal betreft houten palen uit drie verschillende contexten. Enkele 
palen zijn geborgen uit een fossiele rivierbedding, andere palen zijn afkomstig van een 
waterput en van een ‘huis’. In totaal waren 21 houtvondsten geselecteerd voor een 
houtspecialistisch onderzoek. 
 
Conservering van de houtvondsten 
Het hout is na de berging gewassen. Van de palen zijn plakken gezaagd voor een bepaling op 
houtsoort. Deze plakken zijn verpakt met water in plastic. De mate van conservering van de 
houtvondsten is door de lange opslagtijd sterk achteruit gegaan. Door het (zuurstofrijke) water 
is het hout zacht en verweerd.  
 
Vraagstelling 
De vraagstelling van het houtspecialistische onderzoek was gericht op de bepaling van de 
gebruikte houtsoort. Afhankelijk van de resultaten is een advies gevormd ten opzichte van 
mogelijk vervolgonderzoek, zoals een dendrochronologische datering van de vondsten. 
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Methodiek 
De houtvondsten zijn opnieuw gewassen om de recente schimmelvorming en de verweerde 
humeuze restanten van het hout af te spoelen. Aansluitend zijn de afmetingen van de 
paaldoorsnede vastgelegd. Omdat er slechts plakken bewaard zijn gebleven, zijn geen 
uitspraken over de oorspronkelijke paallengte en de bewerking mogelijk. In het veld is 
hierover niets gedocumenteerd. 
Van de houtvondsten zijn stukjes gesneden en microscopische preparaten vervaardigd. Deze 
zijn met behulp van een doorvallend lichtmicroscoop en vergrotingen tot 400x bekeken. Voor 
de determinatie is de determinatie-sleutel van Schweingruber gebruikt.47  
 
 
 
 

Id put vlak vondst GV omschrijving lengte breedte diameter houtsrt dendro structuur 
1 7 2 2 2 paal   20,0 9,0 eik Ja foss.bedding 

2 7 2 2 2 paal   9,0 18,0 eik Ja? foss.bedding 

3 7 2 3 1 paal     10,0 eik Nee foss.bedding 

4 7 2 3 1 paal     13,5 eik Nee foss.bedding 

5 7 2 3 1 paal     11,0 eik Nee foss.bedding 

6 7 2 6 1 paal     11,5 eik Nee foss.bedding 

7 7 2 5 1 paal     9,0 eik Nee ‘huis’ 

8 7 2 5 1 paal     12,0 eik Nee foss.bedding 

9 7 2 6 1 paal     9,0 eik Nee ‘huis’ 

10 7 3 2 2 paal   9,0 7,5 eik Nee foss.bedding 

11 7 3 2 2 paal     12,0 eik Nee foss.bedding 

12 58 4 2 3 paal   10,0 8,0 eik Ja? foss.bedding 

13 58 4 2 4 paal 12,0   8,5 eik Ja foss.bedding 

14 58 4 2 1a paal     15,0 eik Ja foss.bedding 

15 60 2 3 4 paal   10,5 9,0 eik Ja? foss.bedding 

16 60 2 4 2 paal   6,5 5,0 eik Ja foss.bedding 

17 60 2 5 1 paal     10,0 eik Nee foss.bedding 

18 60 2 6 4 paal 11,0   9,0 eik Nee foss.bedding 

19 60 2 7 rad paal 9,0   6,0 eik Nee foss.bedding 

20 78 1 13 rad paalpunt 16,0 4,5 3,0 els Nee waterput 

21 78 1 13 1? paal 12,0   5,5 els Nee waterput 
 
Tabel 5.12.1: Overzicht van de houtanalyse. GV = grondvorm van het gebruikte hout, zoals 
de complete stamdiameter (1), of een gekloofde deel: de helft (2), een derde (3) of een kwart 
(4). Rad = radiaal, op de stralen gekloofd hout. 
 
 
 
Resultaten 
Het houtspectrum wordt gevormd door twee houtsoorten, namelijk eik (Quercus sp.) en els 
(Alnus sp.). Van de totaal 21 vondsten zijn 19 van eikenhout en 2 van elzenhout. De 
laatstgenoemde houtsoort komt alleen voor bij de waterput. 
De gemiddelde diameter van de palen bedraagt 9,5 cm. Voor 10 palen is de complete 
stamdiameter gebruikt, voor de overige palen werd gekloofd stamhout bewerkt.  
 
 
                                                 
47 Schweingruber 1982. 
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Herkomst bouwhout  
Voor de eiken palen zijn stammen en grotere takken gebruikt. Gezien het jaarringpatroon van 
het eikenhout - regelmatige, relatief kleine afstanden tussen de ringen - is het hout afkomstig 
van de hoger gelegen oeverwallen. Mogelijk hebben de eiken in een ooibos gestaan.  
 
Dendrologisch onderzoek 
Tenminste vier houtvondsten zijn geschikt voor een dendrochronologische datering. Echter 
ontbreekt voor een deel het spinthout (door de slechte opslag), zodat slechts een terminus ante 
quem mogelijk is.  
 
De 4 houtmonsters zijn ingestuurd voor dendrochronologische datering naar RING in 
Amersfoort.  De resultaten worden weergegeven in bijlage 7. De conclusies zijn: 
Van de ingezonden 7 monsters kon alleen monster 7-2-2 worden gedateerd met als datering 
1351 AD +/- 6. 
Alle monsters hebben een vrij onregelmatig groeipatroon, met zones met zeer smalle ringen. 
Het is mogelijk dat deze eiken op een relatief natte plaats gegroeid zijn. Mogelijk is het hout 
afkomstig van een natuurlijk ooibos.  
 
  
5.12. Ecologisch macrorestenonderzoek 
 

Tussen het vondstmateriaal van de opgraving in het provinciaal archeologisch depot waren 
nog twee grondmonsters aanwezig met vnr. 62-2-9 en –10 uit de oude kreekbedding. Deze 
monsters staan niet vermeld in de vondstenlijsten en de nummers zijn op basis van de 
veldtekening afkomstig van de greppel rond het Merovingische gebouw 10 op erf C. Ank 
Fokma heeft de grondmonsters geanalyseerd en is tot de onderstaande conclusie gekomen:  

 
Tijdens de opgraving in 1978 in de Lagewaardse polder te Koudekerk aan de Rijn zijn uit een 
oude kreekbedding in de nabijheid van een nederzetting uit de 6e tot 9e eeuw, twee kleiige 
monsters genomen voor archeo-ecologische analyse. De voornaamste reden voor dit 
onderzoek is uit te zoeken of in de kreekbedding sporen van mariene invloed te vinden zijn. 
 
Vraagstelling 
Het doel van het onderzoek is: 

1. na te gaan welke middelen van bestaan de bewoners van de nederzetting hadden, 
2. uit te zoeken hoe het natuurlijk milieu er uit zag en 
3. te onderzoeken of er destijds nog sprake was van mariene invloed.  

 
Methode en techniek 
Van de monsters is steeds 1 liter gespoeld over een stelsel van vier zeven met maaswijdten 
van 0,25, 0,5, 1,0 en 2,0 mm. De residuen van de fracties zijn geanalyseerd met behulp van 
een binoculair met opvallend licht en vergrotingen tot 50x. Van de zeer kleine Juncus 
(Russoorten)  zijn preparaten gemaakt om deze zaden te determineren met behulp van een 
binoculair met doorvallend licht en vergrotingen tot 400x. Alle zaden en andere ecologische 
macroresten zijn bewaard. De nomenclatuur volgt Heukels Flora van R. van der Meyden.48  

                                                 
48 Van der Meyden 1996. 
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Resultaat en bespreking soorten 
De aangetroffen ecologische macroresten zijn met hun wetenschappelijke en Nederlandse 
naam en hun aantal vermeld in bijgaande tabel, waarbij de zaden zijn ingedeeld in rubrieken 
naar de meest voorkomende groeiplaats van de planten. 
Monster 62-2-9 bevatte slechts enkele zaden van enkele soorten; monster 62-2-10 was wat 
rijker.  
Een aantal van de aangetroffen zaden is van planten die meestal aangeduid worden als 
akkeronkruiden, hetgeen niet wil zeggen dat er per se akkerbouw in de buurt van de kreek 
bedreven moet zijn: veel soorten kunnen ook elders gegroeid hebben. 
Atriplex (Melde) heeft zaden die heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, zodat ze vaak 
niet nader te specificeren zijn dan tot op het genus (geslacht) en niet tot op de species (soort), 
vandaar de toevoeging sp, De meeste inheems-Romeinse Melden zijn te vinden aan de kust 
op vloedmerken en zijn dus zoutindicatoren. Een uitzondering hierop is de Atriplex patula 
(Uitstaande melde) die vooral op hakvruchtakkers, in moestuinen en bij mesthopen te vinden 
is en profiteert, evenals Chenopodium album en –ficifolium (Mel- en Stippelganzenvoet) van 
bemesting. Van Melganzenvoet is bekend dat de bladeren en zaden vroeger in tijden van 
hongersnood, bijvoorbeeld bij misoogst, als noodrantsoen dienst deden. De bladeren werden 
als groente gegeten en de gemalen zaden waren een vervanging voor meel. Het voorvoegsel 
Mel- slaat mogelijk op het woord meel.49 De  Persicaria maculosa (Perzikkruid) vraagt 
eveneens voedselrijke grond en komt behalve op graanakkers ook in moestuinen voor, maar 
ook aan waterkanten. Fallopia convolvulus (Zwaluwtong) en Rumex acetosella 
(Schapenzuring) zijn planten die niet alleen op zomer- maar ook op wintergraanakkers 
voorkomen. Alle hier genoemde ‘akkeronkruiden’ eisen een voedsel-, vooral stikstofrijke 
bodem.                                                                                                                                                                   
Polygonum aviculare (Varkensgras) is een tredplant hetgeen betekent dat hij graag ontkiemt 
op betreden grond, dus op erven, bij drenkplaatsen en in weilanden waar vee de bodem 
omwoelt. Is er sprake van veel tredplantenzaden in monsters dan kan men veronderstellen dat 
er veeteelt beoefend werd, maar dan moet ook wel bekend zijn dat er bij de opgraving ook 
botmateriaal van vee gevonden is; de tredplanten vormen dan meer een ondersteuning. 
Van Bidens (Tandzaad) is alleen een zaadhuid aangetroffen, waarvan ook nog de stekels 
ontbraken, vandaar de toevoeging sp. Vroeger waren er maar twee inheems-Romeinse soorten 
van Tandzaad bekend: Bidens tripartita (Veerdelig-) en –cernua (Knikkend tandzaad). Beide 
groeien op zeer natte, voedselrijke, ammoniakhoudende bodem aan waterkanten. In de 
twintigste eeuw zijn twee andere soorten uit Noord-Amerika ingevoerd.50 Carex disticha 
(Tweerijige zegge) is een middelhoge oeverplant, die meer dan de andere zeggesoorten 
enigszins zouttolerant is, hoewel hij veel aan zoetwateroevers groeit en tevens meer dan de 
andere vrij zware bemesting verdraagt. Eleocharis palustris (Gewone waterbies) is een zeer 
algemene plant die, behalve aan oevers, ook dicht bij de oever in ondiep water groeit. De 
plant kan op veel subtraten voorkomen, van voedselarm tot -rijk, maar verdraagt geen 
schaduw. Gewone waterbies is in geringe mate zouttolerant.51 Ook Juncus bufonius 
(Greppelrus) kan, hoewel zeer weinig, zout verdragen, maar is een algemene plant die op 
allerlei natte plaatsen voorkomt, ook bijvoorbeeld aan de randen van aflopende akkers. Het is 
een klein plantje met een enorme zaadproductie en –verspreiding. De kleine stofzaadjes zitten 
met honderden in de 0,25 mm fractie en er wordt meestal een aantal uit het residu gehaald 
voor nadere specificatie en vaak wordt er verder alleen gescand. Van Schoenoplectus palustris 
bestaan twee subspecies, namelijk ssp lacustris (Gewone mattenbies) en ssp tabernaemontani 
(Ruwe bies). Helaas zijn de zaden niet van elkaar te onderscheiden. De Gewone mattenbies 
                                                 
49 Weeda et al., deel 1, 163-166. 
50 Weeda et al., deel 4, 56-57. 
51 Weeda et al., deel 5, 265-266. 
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komt voor in zoet, maar soms ook in brak water, Ruwe bies, vroeger Steenbies genoemd, is in 
de eerste plaats een brakwater-oeverplant, maar komt ook wel in zoet water voor.52 
 
Conium maculatum (Gevlekte scheerling) heeft zijn naam te danken aan het feit dat het 
onderste deel van de holle stengel purperbruin gevlekt is. Vroeger kwam deze plant veel voor 
op zonnige, humeuze en vooral stikstofrijke , matig droge standplaatsen op zand, klei en 
kalkrijke grond. Van oorsprong was het een plant van aanspoelgordels op zandplaten langs de 
grote rivieren.  Bij een opgraving bij Spijkenisse is gebleken dat Gevlekte scheerling samen  
 
Werkput   62 62 
Vlak   2 2 
vondstnummer   9 10 
definitie    reekbedding 
datering   6e – 9e eeuw 
wetenschappelijke naam Nederlandse naam bijzonderheden n n 
     
akkeronkruiden     
Atriplex sp Melde ev. mariene invloed  5 
Chenopodium album Melganzenvoet op voedselrijke grond  8 
Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet op voedselrijke grond 1  
Fallopia convolvulus Zwaluwtong ook op wintergraanakkers  1 
Persicaria maculosa Perzikkruid ook aan waterkanten  9 
Rumex acetosella Schapenzuring ook op wintergraanakkers  4 
     
tredplanten     
Polygonum aviculare Varkensgras tredplant 1 2 
     
oever- en waterplanten     
Bidens sp Tandzaad op voedselrijke grond  1 
Carex disticha Tweerijige zegge zoete tot brakke grond  1 
Eleocharis palustris Gewone waterbies ook in ondiep water, ver- 3 2 
  draagt enig zout   

Juncus bufonius Greppelrus 
op rijke, ook brakke 
grond veel veel 

Schoenoplectus lacustris ? Mattenbies/Ruwe bies? zie verslag  1 
     
planten van ruigten en struwelen    
Conium maculatum Gevlekte scheerling op voedselrijke grond 8 43 
     
overige     
Rumex sp Zuring    
     
dierlijke resten     
Acari Watermijt   2 
Daphnia Watervlooien in helder water, dicht  1 2 
  onder de oppervlakte   
Insectenfragmenten Insecten  x x 
Tubifex Vlooieneieren   xx 
 
Tabel 5.13.1: Overzicht van de ecologische macroresten van de opgraving Koudekerk. 

                                                 
52 Weeda et al., deel 5, 251-253. 
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met Urtica dioica (Grote brandnetel) rond 2200 BC een massavegetatie heeft gevormd. 
Gevlekte scheerling heeft een muizengeur, is dodelijk giftig en als zodanig ‘klassiek’ 
geworden. Socrates heeft het gedwongen leegdrinken van een beker met het spul niet 
overleefd.53 
 
Interpretatie 
Uit de bijgevoegde tabel blijkt dat de monsters nogal arm zijn, zeker dat met vondstnummer 
9. De akkeronkruidzaden zouden eventueel kunnen wijzen op akkerbouw als bestaansmiddel 
voor de toenmalige bewoners, waarbij zelfs gedacht kan worden aan het gebruik van 
wintergraanakkers. Veeteelt kan eigenlijk alleen aangetoond worden aan de hand van 
verzameld botmateriaal en in dit geval zeker niet door de vondst van 1 zaadje Varkensgras. 
De zaden van de oeverplanten laten voor het natuurlijk milieu slechts een beeld zien van een 
kreek met aan de oever hoogopgaande Biezen, Zeggen en Tandzaad. Gevlekte scheerling, 
waarvan meer zaden gevonden zijn dan van alle andere samen (uitgezonderd de Greppelrus), 
kan op droge plekken gestaan hebben, maar wil ook wel in oeverruigten tussen andere hoge 
planten groeien. De Greppelrus heeft een open standplaats nodig, is schaduwintolerant, zodat 
we dit plantje eerder moeten plaatsen op natte open plekken dan aan de oever van de kreek. 
De oeverplanten waarvan in de tabel wordt aangegeven dat ze ook wat zout kunnen 
verdragen, zijn in de eerste plaats soorten van een zoetwatermilieu. Mariene invloed kan niet 
helemaal uitgesloten worden maar is niet erg waarschijnlijk. 
 
Conclusie 
De monsters 62-2-9 en –10 uit een oude kreekbedding van de opgraving Koudekerk aan den 
Rijn – Lagewaard bleken bij macro-analyse arm te zijn aan ecologisch materiaal. 
Als bestaansmiddel voor de bewoners van de nederzetting bij de kreek is akkerbouw, 
eventueel met een stelsel van zomer- en wintergraanakkers, mogelijk geweest. 
Veeteelt is op grond van dit onderzoek niet te bewijzen. 
Van het natuurlijk milieu valt hoofdzakelijk de kreekoever op met hoogopgaande Biezen,  
Zeggen, Tandzaad en eventueel Gevlekte scheerling. De laatstgenoemde plant kan ook 
gegroeid hebben in ruigten op droge grond. Op open, natte plekken, misschien ook aan de 
randen van aflopende akkers, kan Greppelrus zijn voorgekomen. 
Hoewel mariene invloed niet echt uit te sluiten is, is het meest waarschijnlijk dat het om een 
geul gaat met zoet water. 
 

                                                 
53 Weeda et al., deel 2, 269. 
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6. Een studie naar het Merovingische aardewerk uit Koudekerk 
 
 
6.1. Merovingisch aardewerk 
 
Het aardewerk uit de Merovingische periode (circa 500 – 750) dat gevonden is bij de 
opgraving bestaat uit ruim 4800 scherven, waarvan 19 % van  randfragmenten van 921 
verschillende exemplaren. Het aardewerk uit deze periode bestaat vrijwel uitsluitend uit op de 
draaischijf gemaakte vormen. Deze zijn hoofdzakelijk geïmporteerd uit productiecentra in het 
Duitse Rijnland.  
Hieronder zullen, na enige informatie over de voorkomende baksels, de verschillende 
categorieën aardewerk worden besproken. Na publicatie van het eerste echte standaardwerk 
voor de typologie van Merovingisch aardewerk door Böhner in 1958, zijn er de laatste jaren 
relatief veel nieuwe publicaties verschenen, zoals die van Van Es en Verwers (1980), Gross 
(1992), Siegmund (1998), Nieveler & Siegmund (1999) en Redknap (1999).  
Bij de uitwerking van de opgraving is extra aandacht besteed aan de bestudering van het 
Merovingisch materiaal omdat behalve uit grafvelden, nog maar weinig 
nederzettingscomplexen uit deze periode bestudeerd zijn. Zeker bij een ‘klei-opgraving’ als 
Koudekerk, waar naar verhouding met een opgraving op de zandgronden veel materiaal 
voorhanden is, geeft dit een vrij breed en divers beeld. 
De figuurnummers verwijzen naar aardewerk tekeningen die opgenomen zijn in bijlage 8. 
 
Van Es en Verwers, die het vondstmateriaal van Koudekerk begin jaren tachtig reeds 
gedetermineerd hebben, hebben een voorlopige baksel- en typenindeling van het 
Merovingisch aardewerk opgesteld. Deze heeft dezelfde wijze van codering als de door hen 
opgestelde Dorestad-typologie, voorafgegaan door de M van Merovingisch (zie bijlage 4). 
Een scherpe scheiding met Karolingisch is niet te maken. Het blijkt dat een deel van de door 
Van Es en Verwers als Merovingisch bestempelde vormen te plaatsen zijn in de laat-
Merovingische tijd (675-750), hetgeen overlapt met de datering van de vroege 
aardewerkvormen uit Dorestad (zie pargraaf 5.2.2.). Een klein deel van het materiaal is na een 
kritische blik tevens aan een andere vorm toegewezen. 
De vondsten uit 1977 die de aanleiding waren voor de opgraving zijn reeds gedetermineerd in 
het kader van het ‘Frisia Project’, maar niet meegenomen in de huidige uitwerking. Duidelijk 
is wel dat deze vondsten – zoals te verwachten is – eenzelfde beeld geven. 
De hier gebruikte typen-indeling is grotendeels gebaseerd op die van Siegmund en Nieveler. 
Dit betekent niet dat altijd eenzelfde datering is aangehouden, aangezien de datering van 
keramiek uit grafcontext, die gebaseerd is op seriatie, kan afwijken van de datering van 
aardewerk in nederzettingscontext. 
Er is van afgezien om een geheel eigen typologie op de zetten, aangezien bovengenoemde 
publicaties voldoende mogelijkheid boden. Wel is voor de indeling van de randvormen van de 
Wölbwandtöpfe gebruik gemaakt van een voor Rijnsburg opgezette indeling, dat binnen 
dezelfde regio gelegen is.54 Wellicht kan in de nabije toekomst worden gewerkt aan een 
overkoepelende Merovingische typologie voor Nederland. 
Tevens is bij deze rapportage omwille van de tijd afgezien van een uitgebreide vergelijking 
met andere vindplaatsen in de regio.  
 
 
 

                                                 
54 Dijkstra in voorbereiding 
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6.2. Merovingische baksels 
 
Van het Merovingisch aardewerk zijn de randfragmenten ingedeeld in bakselgroepen. Binnen 
het Merovingisch draaischijfaardewerk is wat dit betreft een driedeling te maken in 
roodgeverfde waar (Rotgestrichen), gladwandige waar en ruwwandige waar. De eerste 
categorie is slechts vertegenwoordigd door één enkele schaal (bijlage 8, fig. 13.2).  
Binnen de glad- en ruwwandige groep is op basis van de kleur een tweedeling te maken in 
oxiderende (oranjerode, bruine en gele tinten) en reducerende (grijze tot zwarte tinten) 
baksels. Soms zijn beide bakselwijzen te vinden op één scherf, wat te maken heeft met een 
fluctuatie van het zuurstofgehalte bij het bakproces. De onderverdeling in glad- en ruwwandig 
op basis van de grofheid van de magering vertoont een glijdende schaal. Gladwandige 
scherven onderscheiden zich door een zeer fijn baksel, waarbij geen magering aan het 
oppervlak te voelen is. De buitenzijde kan daarbij bewust geglad zijn. Binnen de groep 
ruwwandig loopt het spectrum uiteen van grofgemagerde scherven tot scherven die een fijne 
magering hebben die nog net voelbaar is aan de oppervlakte. Uitgaande van een driedeling in 
hardheid (zacht, middel en hard) en magering (fijn, middel en grof) ontstaat voor de 
oxiderende en reducerende ruwwandige baksels een verdeling in achttien bakselgroepen. Bij 
gladwandige baksels beperkt de bakselverdeling zich logischerwijze tot de hardheidsgraden.  
De bakselcodering in tabel 6.2.1. en 6.2.1. is opgebouwd uit de elementen GOX of GRED 
(gladwandig oxiderend of redurend), ROX of RRED (ruwwandig oxiderend of reducerend) en 
de voorvoegsels Z (zacht), H (hard), f (fijn) en g (grof).  
Een koppeling aan bepaalde Merovingische productiecentra is moeilijk, omdat niet alle 
ovenvondsten even uitputtend zijn gepubliceerd en de baksels sterk op elkaar kunnen lijken. 
Een uitzondering is aardewerk uit Mayen, dat zich met name laat herkennen door de 
‘vulkanische’ magering. Voor zover dit te zien was, is het baksel van de desbetreffende 
randfragmenten gemarkeert met een ‘v’. Ook andere kenmerken, zoals een grijs tot zwart 
‘gesmoorde’ buitenkant van de scherf en ‘gestreepte’ baksels, met zowel reducerend als 
oxiderend getinte ‘strepen’, zijn vastgelegd.55 
Bij het gladwandig aardewerk zijn de oxiderende baksel in de minderheid (34%), bij de 
ruwwandig waar vormen ze juist de grootste groep (78 %). 
Behalve bij de schalen, kan over het algemeen kan gesteld worden dat gladwandige baksels 
zich beperken tot knikwandpotten en ruwwandige baksels tot kookpotten (Wölwandtöpfe), 
kruiken en kannen. De weinige uitzonderingen bevestigen wat dit betreft de regel.  
 
 
 
magering/hardheid zacht N middel n hard n 
gladwandig ZGOX 11 GOX 9 HGOX  
fijn ruwwandig fZROX 37 fROX 10 + 1v fHROX     5 + 1v 
middel ruwwandig ZROX 126 + 8v ROX 83 + 27v HROX 144 + 65v 
grof ruwwandig gZROX 10 gROX 7 + 1v gHROX   28 + 8v 
 
Tabel 6.2.1: Overzicht van oxiderende baksels van randfragmenten (v = vulkanische 
magering). 
 
 
 
 
                                                 
55 Deze laatste kenmerken zijn ten bate van de overzichtelijkheid niet verwerkt in tabel 6.2.1 en 6.2.2. 
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magering/hardheid zacht N middel n hard n 
Gladwandig ZGRED 29 GRED 9 HGRED  1 
fijn ruwwandig fZRRED 38 + 1v fRRED 20 + 1v fHRRED  4 + 1v 
middel ruwwandig ZRRED 38 + 2v RRED 64 + 7v HRRED 41 + 11v 
grof ruwwandig gZRRED   8 gRRED 12 + 1v gHRRED   4 
 
Tabel 6.2.2.: Overzicht van reducerende baksels van randfragmenten (v = vulkanische 
magering). 
 
Kijkend naar de verdeling in tabel 6.2.1 en 6.2.2. valt op de bij de oxiderende en reducerende 
ruwwandig waar de middelmatig gemagerde baksels overheersen. Daarachter volgen de fijne, 
zachte baksels. De groep aardewerk uit Mayen (voor zover met het blote oog herkent) beperkt 
zich vooral tot de gemiddeld ruwwandig oxiderende scherven, speciaal de hardgebakken 
variant. Dit komt overeen met de toewijzing van de Mayener waar binnen de bakselindeling 
van Dorestad (w 6, 9 en 12). De importantie van Mayen als produktiecentrum blijkt wel uit 
het overheersen van vulkanische magering bij de in Koudekerk gevonden Alzey-typen, 
knikwandschaaltjes en schalen met rechte wand. Bij de verschillende randvormen (zie onder) 
vinden we het baksel met name terug bij de groep E-randen. 
Een klein deel van het laat-Merovingische vormenspectrum bestaat uit ‘Karolingische’ 
baksels, die opkomen vanaf het einde van de 7e eeuw. De meest kenmerkende exponent 
daarvan is het fijne Badorf-baksel.56 
 
 
6.3. Typenbeschrijving. 
 
6.3.1. Knikwandpotten 
De ontwikkeling van de Merovingische knikwandpot (met en zonder oor en schenktuit) is het 
afgelopen decennium opnieuw onder de loop genomen door met name F. Siegmund en E. 
Nieveler.57  Onderzoek van Böhner had al eerder duidelijk gemaakt dat de vroegste 
knikwandpotten bestaan uit exemplaren met een concave bovenhelft.58 Bij de 
knikwandpotten met rechte bovenwand is gebleken dat de decoratie en de ontwikkeling van 
brede naar hoge, slankere vormen aan de basis staat van de typochronologische ontwikkeling. 
Het versieringspatroon bestond aanvankelijk uit losse stempels (vanaf 530), gevolgd door lijn- 
en golfpatronen (vanaf 555) en vervolgens door de eerste radstempelpatronen (vanaf 570). De 
oudste radstempels bestaan uit éénregelige radstempels met vierkantjes, kort daarop gevolgd 
door meerregelige stempels met vierkantjes of ‘composiet’-stempels met samengestelde en/of 
onderbroken patronen volgen (vanaf 585).59 Op basis van een synthese van het onderzoek 
door Siegmund van het Duitse nederrijnse gebied en de Franken Arbeitsgruppe voor de 
Kölner Bucht is gebruik gemaakt van de volgende typen-indeling60: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Siegmund 1998, 227228. 
57 Siegmund 1998, 120-135; Nieveler/Siegmund 1999, 12. 
58 Böhner 1958, 45. 
59 Nieveler/Siegmund 1999, 12. 
60 Siegmund/Niveler 2000. 
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Type omschrijving Rheinland- 
fase 

Datering 

KWT-1a sterk concave bovenwand met losse stempels en ribbels/groeven 3 485-530 
KWT-1b zwak concave bovenwand met losse stempels en ribbels/groeven 4 530-555 
KWT-1c klein, bekerachtig met ribbels/groeven 3-4 485-555 
KWT-2a met losse stempels en ribbels/groeven 4-5 530-570 
KWT-2b met rechthoekjesstempel en met of zonder ribbels/groeven   5 555-570 
KWT-2c met rechthoekjesstempel zonder ribbels/groeven, slank model  8-9 610-670 
KWT-2.43 onversierd, slank model 7-10 585-710 
KWT-3a met ribbels/groeven 4-5 530-570 
KWT-3b met ribbels/groeven en golflijnen 5 555-570 
KWT-4a onversierd, normaal model 5-6 555-585 
KWT-4.3 met radstempel, standvlak en wijdmondig 8-9 610-670 
KWT-4.52 kleine, ruwwandige knikwandpot (8-9) (610-670)
KWT-5a met éénregelige radstempel 6-7 570-610 
KWT-5b met meerregelige radstempel, normaal model 7-8 585-640 
KWT-5c met meerregelige radstempel, slank model 8-9 610-670 
KWT-5d met radstempel van tegenover elkaar gelegen driehoeken 7-8 585-640 
KWT-5e met radstempel van staande rechthoeken 6-8 570-640 
KWT-5f met onderbroken composiet-stempel 7-8 585-640 
KWT-5g met composiet-stempel, normaal en breed model 7 585-610 
KWT-5h met composiet-stempel, slank model 7-8 585-640 
KWT-6 met extra verdikking op de bovenwand 7-10 585-710 
KWT-4.11 met afgeronde knik 7-8 585-640 
 
Tabel 6.3.1.1: Typen-indeling en datering van knikwandpotten voor het Duitse Rijnland. 
 
Deze ontwikkeling is gebaseerd op het bijgavenritueel van grafvelden. Of de – soms erg 
kortlopende – datering gelijk is aan de omloop van het aardewerk dat gevonden wordt in 
nederzettingscontext is maar de vraag. Ook verdwijnen de meeste typen rond 640 in het 
Duitse Rijnland uit het grafritueel, wat niet wil zeggen dat ze niet meer werden gemaakt voor 
gebruik in nederzettingen. Het is de verwachting dat de jongste typen nog tot in de tweede 
helft van de 7e eeuw in zwang waren.61 Uit Mayen zijn tot in het begin van de 8e eeuw late 
varianten van de knikwandpot afkomstig (Dorestad type W VII).62  
Door het fragmentarische karakter van het knikwand-aardewerk uit nederzettingscontext is 
voor de opgraving Koudekerk geen typetoewijzing uit te voeren tot op het niveau van breede, 
normale of slanke potten. 
De kleine, ruwwandige knikwandpotten zijn vanuit het grafveldonderzoek chronologisch niet 
goed af te grenzen. Dergelijke knikwandpotjes uit Mayen (vorm A23 met rechte en A24 met 
concave bovenwand) zijn door Redknap gedateerd in de periode 475-700.63 Overeenkomstig 
de ontwikkeling bij de grote knikwandpotten is het te verwachten dat de relatief brede 
knikwandpotjes met concave bovenwand vroeger te dateren zijn (circa 475-550).  
Uit de opgraving zijn in totaal 39 randfragmenten van verschillende potten voorhanden (de 
pot uit het grafveld niet meegerekend), waarvan 23 aan een type waren toe te wijzen. Samen 
met 32 aan een type toe te schrijven wandfragmenten en één bodemfragment is in tabel 
6.3.1.2. een typenverdeling gemaakt. Voor voorbeelden zie bijlage 8, fig. 6. 
 
                                                 
61 Zo zijn in Dommelen (Noord-Brabant) knikwandpotten aangetroffen in een eind 7e-eeuwse context 
(Verhoeven 1993, 63). 
62 Van Es/Verwers 1980, 94-97; Redknap 1999, 235-266. 
63 Redknap 1999, 194. 
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Type aantal datering 
KWT-1a - 485-530 
KWT-1b - 530-555 
KWT-1c - 485-555 
KWT-2a 4 530-570 
KWT-2b 1 555-570 
KWT-2c - 610-670 
KWT-2.43 - 585-710 
KWT-3a 5 530-570 
KWT-3b 7 555-570 
KWT-4a - 555-585 
KWT-4.3 1 610-670 
KWT-4.52 9 550-670 
KWT-5a 10 570-610 
KWT-5a-c 2 570-640 
KWT-5b-c 1 585-670 
KWT-5d - 585-640 
KWT-5e 3 570-640 
KWT-5f 6 585-640 
KWT-5g-h 4 585-640 
KWT-6 - 585-710 
KWT-4.11 2 585-640 
totaal KWT 55  
 
Tabel 6.3.1.2: Verdeling van de in Koudekerk-Lagewaard gevonden typen knikwandpotten. 
 
Bij fragmenten met zowel horizontale groeven als radstempels, waarvan in het Duitse 
Rijnland kennelijk geen voorbeelden bekend zijn, is bij de type-toewijzing uitgegaan van de 
het type radstempelpatroon. Eén wandfragment vertoonde op de knik een del of deuk. Het 
regelmatig voorkomen daarvan is niet zozeer gebonden aan een bepaalde periode, maar wel 
specifiek voor het nederrijnse gebied tot aan de monding toe.64 
 
 
Groep datering duur aantal gem./jaar % gem./jaar 
KWT-1a-c 485-555 70 jaar - - - 
KWT-2a-b, 3a-b, 4a 530-575 45 jaar 17 0,37 56 
KWT-2c, 2.43, 4.3, 5a-h, 6 en 4.11 575-675 100 jaar 29 0,29 44 
Totaal   46  100 
 
Tabel 6.3.1.3: Verdeling van typen knikwandpotten aan de hand van hun datering. 
 
Gegroepeerd naar datering en versieringstechniek is aan de hand van tabel 6.3.1.3. getracht 
een idee te krijgen of zich in de Koudekerkse opgraving een periode aftekent met meer of 
minder bewoning. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende duur van de perioden 
(voor de jongste groep is een einddatering aangehouden van 675). Vanwege hun afwijkende 
formaat en baksel zijn kleine ruwwandige knikwandpotten (KWT-4.52) buiten deze 
vergelijking gehouden. Aan de hand van de tabel wordt duidelijk dat de late 5e en vroege 6e 
eeuw niet zijn vertegenwoordigd in het knikwandpotaardewerk. Bij de twee overige perioden 
is een iets grotere nadruk op de periode rond het midden van de 6e eeuw waar te nemen. 
 
                                                 
64 Siegmund 1998, 133-134. 
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Bij de aangetroffen kleine ruwwandige knikwandpotten is enkel sprake van exemplaren met 
een rechte bovenwand, die naar aanleiding van bovenstaande opmerking eerder zullen dateren 
uit de periode 530-700. Het ontbreken van zowel grote als kleine knikwandpotten met 
concave bovenwand lijkt dit onderscheid in datering te ondersteunen. 
 
Voor het achterhalen van de herkomst van het knikwandaardewerk is voor zover dat mogelijk 
was gekeken naar het voorkomen van gelijke stempelpatronen. De losse stempel van bijlage 
8, fig. 6.1 is zeer waarschijnlijk gelijk aan die op een knikwandpot uit het grafveld van Kaarst 
(nabij Neuss).65 Een composiet-stempel van een scherf die is gevonden bij de waarneming 
door het RMO in 1950 komt vrijwel exact overeen met een knikwandpotten uit begravingen 
onder de domkerk in Xanten en het nabijgelegen Rill.66 
 
 
6.3.2. Tonvormige potten 
 
Het merendeel van deze groep bestaat uit Wölbwandtöpfe, ‘tonvormige’ of ‘steilwandige’ 
potten met een vlakke bodem en een grote variatie aan randvormen. Ze zijn voortgekomen uit 
het laat-Romeinse ruwwandige vormenspectrum, waarbij twee potvormen een hoofdrol 
spelen, namelijk het type Alzey 27 en 32/33. Late varianten daarvan zijn aangetroffen in de 
opgraving van Koudekerk. 
 
Alzey 27 
Dit type pot wordt gekenmerkt door een ‘sikkelvormige’ rand met dekselgeul. De vroegste 
varianten vangen aan rond het begin van de 4e eeuw en hebben zwaar uitgevoerde, 
hartvormige randprofielen met een duidelijke binnenrichel. In de loop van de 4e eeuw worden 
de randen eenvoudiger en komt de rand meer omhoog te staan.  
Wat de jongste vormontwikkeling aangaat is door Gross een onderscheid gemaakt tussen de 
periode van enerzijds circa 475-550 en anderzijds circa 550-650 na Chr.67 Kenmerken van de 
eerste periode zijn: 
Randprofielen die nog duidelijk verwant zijn aan de ‘klassieke’ sikkelrand met dekselgeul, 
alleen minder zwaar met een doorgaans langer uiteinde, dat soms naar binnen is gebogen. De 
binnenrichel van de dekselgeul is nog duidelijk aanwezig, 
potvormen waarbij de grootste buikomvang boven het midden van de hoogte ligt, met een 
duidelijke schouderaanzet, alsmede potten van een meer gelijkmatig gewelfd, tonvormig 
model. 
De tweede periode, die in onze regio doorloopt tot het begin van de 8e eeuw, wordt 
gekenmerkt door: 
randprofielen met minder geprononceerde dekselgeulen en zonder duidelijke binnenrichel. 
het alleen nog voorkomen van gelijkmatige gewelfde, tonvormige potvormen  
Door Redknap is bij zijn indeling van de potten met dekselgeul uit Mayen (vorm A4) een 
dergelijk onderscheid niet gemaakt en is voor de hele groep een ruime datering aangehouden 
tussen circa 475 en 700.68  Bij de analyse van het Merovingische aardewerk uit Koudekerk 
wordt uitgegaan van het door Gross voorgestelde onderscheid. 
Twaalf randen uit Koudekerk van het type Alzey 27 zijn te plaatsen in de eerste periode 
tussen circa 475 en 550 (bijlage 8, fig. 7). Voor het overgrote deel bestaan ze uit harde,  
 
                                                 
65 Siegmund 1998, Tafel 91. 
66 Siegmund 1998, 522 (lijst 9, nr. 7) en Tafel 165, 225 en 226. 
67 Gross 1992, 425-428. 
68 Redknap 1999, 180. 
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oxiderende baksels. De vulkanische magering wijst op een herkomst uit Mayen en omstreken. 
De overige randen met dekselgeul uit de tweede periode zijn geplaatst onder de overige 
randtypen van de Wölbwandtöpfe (zie hieronder). 
 
Alzey 32/33 
In de eerste plaats zijn dit de fragmenten met een duidelijke ribbel of cordon onder de naar 
buiten staande, rond verdikte rand. Dit type ‘Alzey 32/33’ wordt over het algemeen gedateerd 
in de 5e eeuw, met een uitloop in het begin van de 6e eeuw.69 Men meent dat rond 475 de 
ribbel minder uitgesproken wordt, om in de eerste helft van de 6e eeuw te verdwijnen of 
alleen nog voor te komen in sterk afgezwakte vorm.70 In zijn studie over de productie te 
Mayen plaats Redknap dit randtype met zijn variaties (randvorm A10, 13 en 16) voornamelijk 
in de late 5e tot 6e eeuw, eventueel tot in de 7e eeuw.71  
De veertien randen van het type Alzey 32/33 uit de opgraving Koudekerk hebben op één 
exemplaar na een vrij afgevlakte ribbel (bijlage 8, fig. 8) en zullen daarom te plaatsen zijn in 
de periode 475-550. 
 
Tonvormige potten (Wölbwandtöpfe) 
Deze groep komt voort uit beide voornoemde typen en kent een grote variatie aan 
randvormen. Door het fragmentarische karakter van aardewerkvondsten uit 
nederzettingscontext is het randtype – samen met baksel en magering – één van de weinige 
criteria waarmee getracht kan worden enig onderscheid te maken in mogelijke herkomst en 
datering.  Omdat over productiecentra van Merovingische Wölbwandtöpfe naar verhouding 
nog weinig gegevens beschikbaar zijn is dit aspect hier grotendeels buiten beschouwing 
gelaten. De datering van de tonvormige pot is te plaatsen tussen ongeveer 530 en 725.  
Bij randfragmenten die groot genoeg zijn, is bij de potvorm naast de veelvoorkomende licht 
gewelfde wand ook een onderscheid te maken tussen wijdmondige, steilwandige en meer 
smalmondige, bolle potvormen. Deze laatste twee vormen zijn afgeleiden van respectievelijk 
de typen Alzey 32/33 en 27 en vinden we terug tot in de laat-Merovingisch/vroeg-
Karolingische tijd.72 Net als bij het knikwandaardewerk worden de potvormen in de 7e eeuw 
relatief hoger en slanker.73 
Voor de onderverdeling van de randen is gebruik gemaakt van de typologie die is opgezet 
voor Rijnsburg-Abdijterrein, zie tabel 6.3.2.1.74  
In Tabel 6.3.2.2. en bijlage 8, fig. 9 is een overzicht gegeven van de in het vondstmateriaal 
van de opgraving Koudekerk-Lagewaard voorkomende randvormen van het aantal individuele 
potten. Hieruit wordt duidelijk dat ongeveer 40 % wordt uitgemaakt door de groep 
snuitvormig verdikte randen (E1-5). Andere vormen die enig gewicht in de schaal leggen zijn 
de C- en D-randen. Een dekselgeul komt bij 13 % van de randen voor (D3, E2, E4-5, G1-3).  
 
 
 
 
 

                                                 
69 Böhner 1958, 53-54; Pirling 1966, 141; Hussong/Cüppers 1972, 80; Willems 1986, 169. 
70 Gross 1992, 429; Bakker 1996, 232. 
71 Redknap 1999, 188-192. 
72 Zie onder meer de geschetste ontwikkeling door Hussong voor Trier en omgeving (Hussong 1936, Beilage 2) 
en de Dorestad typen W III, V, VI, IX (Van Es/Verwers 1980). 
73 Siegmund 1998, 142. 
74 Dijkstra in voorbereiding. De letter I is om redenen van herkenbaarheid in combinatie met het getal 1 niet 
gebruikt. 
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randvorm Omschrijving 
A1 onverdikte afgeronde rand 
A2 onverdikte lange, meer vierkante rand 
A3 onverdikte afgeronde rand van steilwandige, grotere pot 
A4 onverdikte, afgeronde randen van steilwandige kleine pot 
B1 amandelvormig verdikte rand 
B2 puntig verdikte rand 
C1 vloeiend uitlopende verdikte rand met (lichte) ondersnijding 
C2 vloeiend uitlopende verdikte rand zonder ondersnijding 
D1 rond verdikte rand 
D2 rond verdikte rand met ribbel direct onder de rand 
D3 rond verdikte rand met dekselgeul 
E1 snuitvormige rand 
E2 snuitvormige rand met dekselgeul 
E3 gefacetteerde snuitvormige rand 
E4 gefacetteerde snuitvormige rand met dekselgeul 
E5 smalmondige pot met snuitvormige rand en dekselgeul 
F1 horizontaal omgeslagen rand, niet of nauwelijks verdikt  
F2 dubbel omgeslagen rand 
G1 afgeronde rand met relatief hoog opstaande dekselgeul 
G2 lange, vrijwel horizontale rand met rudimentaire dekselgeul 
G3 korte, vrijwel horizontale rand met scherpe binnenransd en rudimentaire dekselgeul 
H1 vloeiend uitlopende, half cirkelvormige rand met puntig uiteinde 
J1 licht verdikte puntige rand met halsribbel 
K1 blokvormig verdikte rand 
Z Diversen 
 
Tabel 6.3.2.1: Randtypologie voor Wölbwandtöpfe zoals opgezet voor de opgraving 
Rijnsburg-Abdijterrein. 
 
 
 
 
Twee potten waarvan een compleet profiel beschikbaar is voldoen aan de criteria van 
Siegmunds late groep (Rheinland WWT-2.1) en dateren daarmee in de 7e eeuw (bijlage 8, fig. 
9.19-20). Een derde, meer wijdmondig exemplaar is in de 6e eeuw te plaatsen (bijlage 8, fig. 
9.7). 
Bij tien randfragmenten (zijn resten van) bandoren vastgesteld, oftwel bij 0,9 % van alle 
randen van tonvormige potten. Onduidelijk blijft, in hoeverre we hierbij te maken hebben met 
kruiken (zonder schenklip) of kannen (met schenklip). Een ander fenomeen waarvan een 
enkel voorbeeld is gevonden, is een aan de potrand bevestigd ophangoog (bijlage 8, fig. 9.5). 
De wandversiering op ruwwandige baksels bestaat naast horizontale groeven uit diverse 
soorten golflijnen en vierkante radstempels, alsmede combinaties daarvan (bijlage 8, fig. 
9.35-40). Ze komen niet alleen voor op Wölbwandtöpfe, maar ook op flessen, kruiken en 
kannen. 
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randvorm N % n % 
A1 55 6,9   
A2 9 1,1   
A3 4 0,5   
totaal A 68 8,5 
B1 68 8,5   
B2 12 1,5   
totaal B 80 10,0 
C1 94 11,8   
C2 18 2,3   
totaal C 112 14,0 
D1 97 12,2   
D2 1 0,1   
D3 6 0,8   
totaal D 104 13,0 
E1 210 26,3   
E2 43 5,4   
E3 51 6,4   
E4 9 1,1   
E5 21 2,6   
totaal E 335 42,0 
F1 24 3,0   
F2 23 2,9   
totaal F 47 5,9 
G1 18 2,3   
G2 8 1,0   
G3 2 0,3   
totaal G 28 3,5 
H1 4 0,5 4 0,5 
J1 - - - - 
K1 5 0,6 5 0,6 
Z 15 1,9 15 1,9 
totaal 797 100,0 797 99,9 
 
Tabel 6.3.2.2. Overzicht van aangetroffen randvormen van Wölbwandtöpfe te Koudekerk. 
 
 
6.3.3. Flessen 
 
Van flessen zijn vier herkenbare fragmenten overgeleverd. Het eerste fragment (gevonden bij 
bij de vondstmelding van 1977) behoort toe aan een fles met een smalle hals en relatief 
langgerekte rand met dekselgeul (bijlage 8, fig. 10.1). Degelijke typen komen in grafvelden 
voor tussen circa 550 en 650 (vgl. type Fla-1.1). De overige drie fragmenten (bijlage 8, fig. 
10.2-4) zijn kenmerkend voor een brede fles met wijde hals, daterend tussen ongeveer 700-
750 (vgl. type Fla-2.2). 
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6.3.4. Kruiken 
 
Kruiken met één of twee oren 
Zoals vermeld bij de Wölbwandtöpfe is de aanwezigheid van kruiken met één oor door het 
fragmentaire karakter van de scherven niet goed vast te stellen. Een enkel opvallend 
exemplaar kan hier worden besproken. Zo is de pot in bijlage 8, fig. 11.1 hoogstwaarschijnlijk 
een kruik. Deze is gemaakt van een ruwwandig, grijs baksel en is tonvormig. Op de pot zijn 
acht zones met golflijnversiering aangebracht, bestaande uit één, drie, vier en vijf lijnen. Ook 
op de binnenzijde van de rand is golflijnversiering voorhanden. Het oor is halverwege de buik 
aangebracht en niet zoals gebruikelijk is bevestigd aan de rand. Onbekend is of er meer oren 
zijn geweest; het kunnen er aan de hand van de voorhanden zijnde fragmenten maximaal drie 
zijn. Niet duidelijk is tevens of sprake is van een kruik zonder schenkmogelijkheid of een kan 
met schenklip of tuit. 
Directe parallelen zijn tot nu toe onbekend. Een kan met een vergelijkbare, relatief hoge 
tonvorm met enkele golflijnen is aangetroffen in het grafveld van Stockum en wordt door 
Siegmund geplaatst in Niederrheinfase 11 (circa 700-750).75 Het baksel van de Koudekerkse 
kruik is vergelijkbaar met Dorestad w 13 van het type W V, wat kan wijzen op een laat-
Merovingische datgering.  
 
Twee randfragmenten met een ovale, verticaal staande verdikking en een duidelijke halspartij 
behoren (zie bijlage 8, fig. 11.2-3) toe aan kruiken die nog staan in de laat-Romeinse traditie 
(Alzey 30). Een derde randstuk is vanwege de grootte en vorm eerder van een amfoor 
afkomstig (bijlage 8, fig. 11.4). De nadruk van de vorm lijkt te liggen in de 5e en 6e eeuw, 
met een sporadisch voorkomen in de 7e eeuw.76    
 
 
Twee- of drie-oorige kruiken (amforen) 
Een relatief vroege kruikvorm is, zoals hierboven vermeld, waarschijnlijk te zien in bijlage 8, 
fig. 11.4. De vorm staat wat ontwikkeling betreft tussen de laat-Romeinse (tot circa 425) en 
laat-Merovingische kruikamforen (circa 650-750) in. 
Randfragmenten van laat-Merovingische nauwmondige kruiken met waarschijnlijk twee of 
meer oren zijn te zien in bijlage 8, fig. 11.5-9. Ze kenmerken zich door een nauwmondige, 
bolle vorm en randen met ofwel een soort ‘verticale dekselgeul’ met een S-vormig profiel 
ofwel korte, naar buiten staande randen. Een naar verhouding wijdmondig exemplaar is te 
zien in bijlage 8, fig. 11.10. Als versiering komen zowel, golflijnen, groeven als enkele 
vierkante radstempels voor.  
In de Rheinlandse typologie worden deze kruiken gedateerd tussen circa 650-750 (Rheinland 
Kru-2.1, 2.21 en 2.22). Aangezien de exemplaren uit Koudekerk niet compleet zijn is geen 
nader onderscheid te maken op basis van potvorm en het wel of niet voorkomen van een 
lensbodem. Op basis van de hoge schouder komt de kruik van bijlage 8, fig. 11.6 in 
aanmerking voor een plaatsing in de eerste helft van de 8e eeuw.77  
Deze groep is te beschouwen als de voorlopers van de Karolingische reliëfbandamforen 
(Dorestad W I).78  
 

                                                 
75 Siegmund 1998, 511 en Taf. 211. 
76 Bakker 1996, 228; Siegmund, 1998, 146 (Kru 1.2); Böhner 1958, type D6a (Stufe III: 525-600); Redknap 
1999, 178, type A3, datering 475-725. 
77 Siegmund 1998, 147-150. 
78 Van Es/Verwers 1980, 60-68. 
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De twee-oorige, nauwmondige kruik van bijlage 8, fig. 11.11 kent vooralsnog geen 
parallellen. De oren zijn aan de rand vastgezet en een lange hals ontbreekt. Het bestaat uit een 
zacht, ‘fijn’ ruwwandig reducerend baksel. Is het een laat-Merovingische variant op een 
Romeinse kruikamfoor? 
 
 
6.3.5. Kannen 
 
Kannen met klaverbladvormige schenklip 
De kanfragmenten die onder deze groep vallen (bijlage 8, fig. 12.1-2) behoren op grond van 
hun vorm toe aan de brede, bolle modellen die bekend zijn uit de periode van circa 570-640 
(vgl. type Rheinland Kan 1.2). Een met bijlage 8, fig. 12.1 vergelijkbaar biconisch 
kanfragment uit Mayen (type A45.1) wordt door Redknap gedateerd in de periode 600-725.79  
 
Kannen met één oor 
Dit type is door het fragmentaire karakter van nederzettingsvondsten moeilijk te 
onderscheiden van kruiken met één oor, welke geen schenklip vertonen. Het fragment in 
bijlage 8, fig. 12.3 vertoont de aanzet tot een schenklip en behoort met de afgeronde randvorm 
en de aanwezigheid van golflijnen tot een laat-Merovingisch type (vgl. type Siegmund-Kan 
2.2). Mogelijk dat nog vijf andere randfragmenten toebehoren aan dit type. Een a-typische 
vorm met een Badorf baksel (w 1) is misschien ook van een kan of eventueel een 
knikwandpot met tuit (bijlage 8, fig. 12.5). De datering is circa 700-750.  
 
 
6.3.6. Schalen 
 
Schaal met S-vormig randprofiel (late variant type Alzei 28) 
De schaal uit bijlage 8, fig. 13.1 behoort tot de eindontwikkeling van de laat-Romeinse vorm 
Alzei 28. De datering van deze vorm ligt in de periode van circa 400-460.80 Het exemplaar uit 
Koudekerk heeft halverwege de buik een lichte richel aan de binnenzijde.  
 
Wrijfschalen 
Bijzonder is de vondst van twee wrijfschalen. Het eerste exemplaar (bijlage 8, fig. 13.2) is 
van zwaar versleten Rotgestrichen aardewerk, met aan de binnenzijde wit granietgruis ten 
behoeve van het fijnwrijven van kruiden. Een uitgietmogelijkheid is niet aangetroffen op het 
randfragment, maar is wel te verwachten. Een vergelijkbare wrijfschaal van roodgeverfd 
aardewerk is gevonden tussen de Umbaukeramik van de Trierer Kaiserthermen en wordt 
gedateerd rond 430.81 Het tweede exemplaar (bijlage 8, fig. 13.3) is vergelijkbaar van grootte 
en vorm, maar is ruwwandig en een licht geribbelde buitenzijde. De vergelijkbare vorm pleit 
voor eenzelfde datering. 
Wrijfschalen zijn een erfenis uit de Romeinse keuken, waar ze werden gebruikt om sauzen 
met fijngewreven kruiden te bereiden. In de loop van de Merovingische tijd verdwijnen onder 
Frankische invloed de steenslag en de uitgietmogelijkheid geleidelijk naar de achtergrond en 
blijft in de Karolingische tijd uiteindelijk een diepe kom met kraagvormige rand als afgeleide  
 

                                                 
79 Redknap 1999, 204. 
80 Bakker 1996, 230. 
81 Hussung/Cüppers 1972, 73, 123 en Tafel 16, Typus 29. 
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vorm over.82 Het gebruik van wrijfschalen met steengruis in de nederzetting bij Koudekerk 
aan den Rijn wijst erop dat in de eerste helft van de 5e eeuw nog sprake moet zijn geweest 
van een Romeins beïnvloede keuken.    
 
Gladwandige knikwandschalen met standvoet 
Vijf randfragmenten (waarvan twee aangetroffen bij de vondstmelding van 1977) zijn 
afkomstig van schalen met een gladwandig, oranje baksel en een radstempelpatroon (bijlage 
8, fig. 13.4-7)  Een onversierd randfragment heeft een donkergrijs, reducerend baksel (bijlage 
8, fig. 13.9). Ze behoren toe tot de schalen met een geknikte wand en standvoet, Niederrhein 
Sha-2.21, die dateren tussen ongeveer 550 en 650. De exemplaren met radstempel worden, 
overeenkomstig de patronen op knikwandpotten, gedateerd vanaf 570.83 Het bodemgedeelte 
van de kom is afkomstig uit dezelfde werkput als het randfragment in bijlage 8, fig. 13.4, 
maar is vanwege het licht afwijkende baksel niet aan voornoemd randstuk toe te wijzen. Het 
radstempelpatroon van deze knikwandschaal komt overeen met dat op een scherf van een 
knikwandpot met een reducerend gladwandig baksel dat gevonden is in Oegstgeest-Rijnfront 
Zuid.84 Een parallelle komvorm – maar dan zonder radstempelpatroon – is gevonden in een 
graf in de dom van Xanten.85 
 
Ruwwandige knikwandschaal met standvoet  
Eén randfragment van een schaal met een fijn, hard ruwwandig oxiderend baksel heeft een 
naar buiten staande, ondersneden rand en een vrij steile wand (bijlage 8, fig. 13.10). Deze is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan het Rheinland type Sha-2.22. Ze komen voor in de laat-
Merovingische periode, circa 670-750.86   
 
Gladwandige knikwandschaal met standring 
Het randstuk uit bijlage 8, fig. 13.11 valt op door de duidelijk gladwandige, gepolijste 
buitenzijde. Het baksel is oranjerood. Dit fragment behoort door de niet verdikte rand en het 
rechte bovendeel naar alle waarschijnlijkheid toe aan een knikwandschaal met standring, 
Rheinland type Sha-2.31, welke doorgaans bestaan uit Rotgestrichen aardewerk. De datering 
is circa eind 4e-6e eeuw.87 
 
Ruwwandige knikwandschalen  
Ruwwandige knikwandschalen met vlakke bodem zijn vooral bekend uit het 
produktiecentrum van Mayen (type A8). Door Redknap worden ze ruim gedateerd tussen 475 
en 700.88  Op basis van grafveldanalyses kunnen de knikwandschalen met ingesnoerd 
bovenlichaam wellicht als de vroegste variant beschouwd worden uit circa 500-550 
(Rheinland Sha 2.41), gevolgd door schalen met een zwak concave of rechte bovenwand 
(Sha-2.42/3) vergelijkbaar met de ontwikkeling bij de knikwandpotten.89 De opvolgers van 
deze groep knikwandschalen vinden we in de Dorestad-typologie terug als W XB, C en D in 
Karolingische baksels en voornamelijk met lensbodems.90 

                                                 
82 Gross 1990, 211. 
83 Siegmund 1998, 154-156; Nieveler/Siegmund 1999, 12. 
84 Waarneming auteur. 
85 Xanten I (St. Viktor), graf P 147 (Siegmund 1999, Tafel 229). 
86 Siegmund 1998, 156. 
87 Siegmund 1998, 156. 
88 Redknap 1999, 184. 
89 Zie paragraaf 6.3.1. 
90 Van Es/Verwers 1980, 103. 
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De veertien schalen met een Merovingisch baksel uit Koudekerk behoren tot het type Sha-
2.42/3 (bijlage 8, fig. 13.12-15). Vijftien van de randfragmenten hebben een Dorestad-baksel 
en zijn daarom toegewezen aan type W X. 
 
 
 
Ruwwandige schalen met rechte wand 
De oudste schalen met rechte wand uit Koudekerk vertonen een naar binnen toe verdikte rand, 
overeenkomstig type A1 uit Mayen. De datering van deze borden wordt gesteld tussen circa 
475 en 600.91 Vergelijkbare schalen met een naar binnen gebogen, meestal puntige rand 
dateren volgens de Mayen typologie uit de periode 475-625 (type A7). Bakker plaatst 
dergelijke late randvarianten van het type Alzei 29 wat vroeger, tussen 400 en 550.92 De 
datering bij het overeenkomstige Rheinland-type Sha-1.11 wordt gesteld tussen 485 en 570.93 
Twee van de randen uit Koudekerk voldoen aan het type A1 uit Mayen (bijlage 8, fig. 13.16). 
Zeven randen zijn van het type A7 (bijlage 8, fig. 13.17-20), waarvan twee met een onzekere 
toeschrijving (bijlage 8, fig. 13.21-22). 
 
Diverse schaalvormen 
Een a-typische schaal- of komvorm, aangetroffen in 1977, is te zien in bijlage 8, fig. 13.23. 
De overgeleverde wand heeft ribbels die naar boven toe steeds geprononceerder worden. De 
scherf heeft een zacht, ruwwandig oxiderend baksel en een vulkanische magering. Uit Mayen 
zijn dergelijke komvormen echter vooralsnog niet bekend.  Wel is een vergelijkbare, 
gladwandige vorm aangetroffen in ovenafval te Huy, gelegen in het Midden-Maasgebied van 
België.94  
De knikwandschaal met fijngeribbelte bovenhelft in bijlage 8, fig. 13.24 heeft een grof, hard 
ruwwandig baksel. De vorm komt nog het meest overeen met gladwandige schalen uit de 
periode 675-800.95 
 
 
6.4 Datering van het aardewerkcomplex als geheel 
 
Wanneer we de datering als geheel overzien, dan is aan de hand van de laat-Merovingische 
vormen duidelijk dat de bewoning zonder onderbreking overgaat in de Karolingische periode. 
Het achterhalen van een begindatering van de bewoning is minder eenduidig. Het aandeel van 
de duidelijk vroegste randtypen (Alzey 27 en 32/33) binnen de kookpotten is ten opzichte van 
de Wölbwandtöpfe zeer klein, namelijk 3,3 %. Dit houdt in dat de start van de bewoning in 
theorie pas rond in het begin tot midden van de 6e eeuw zou kunnen liggen, wanneer de late 
Alzey vormen min of meer verdwijnen. Dit lijkt te worden bevestigd door het ontbreken van 
knikwandpotten en schalen met duidelijk concave bovenwand, maar misschien moet hier een 
andere verklaring worden gezocht. De aanwezigheid van een enkele vondsten uit de 5e eeuw, 
zoals de kom van het type Alzey 28 en de twee wrijfschalen spreken hier weer tegen. Op basis 
van de begindatering van de Wölbwandtopf  is een begindatering aan het einde van de 5e 
eeuw mogelijk.  

                                                 
91 Redknap 1999, 178. 
92 Redknap 1999, 183-184; Bakker 1996, 230. 
93 Siegmund 1998, 154; Nieveler/Siegmund 1999, 11-12. 
94 Willems 1973, fig. 15, nr. 6. 
95 Bakker 1981, 346-350, Abb. 251, nr. 31, 34, en 36. 
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Op basis van de enkele duidelijk 5e eeuwse vondsten, en de enkele late Alzey 27 en 32/33 
randen is een begin van de Merovingische bewoningsfase om en nabij het jaar 500 
aangehouden.  
 
 
 
6.5. Handgemaakt Merovingisch aardewerk 
 
Onder het handgemaakte vroegmiddeleeuwse aardewerk uit Koudekerk is een kleine groep te 
dateren in de Merovingische tijd (bijlage 8, fig. 14). Vermeldenswaardig is de aanwezigheid 
van een wafelstempel (bijlage 8, fig. 14.4) en een plugoor, die op de bovenhelft van de 
potwand moet hebben gezeten (bijlage 8, fig. 14.6).96 In de Dorestad-typologie valt dit 
aardewerk onder het type H III.97 Andere vaak gebruikte benamingen zijn Eitopf of ‘Hessens-
Schortens’ aardewerk. De datering is ruwweg circa 450-700.98 De potten uit deze periode 
kenmerken zich door eenvoudige randen, een ei- of buidelvormig potlichaam en een vlakke 
bodem. Dit pottype is de voorloper van de Karolingische kogelpot.  
Net als elders, kenmerkt het baksel van het Koudekerkse materiaal zich door een magering 
met steengruis, in een enkel geval zijn er tevens stukjes mica waargenomen. Dit verschilt niet 
met het baksel van kogelpotten, hetgeen betekent dat op basis van de wandscherven de 
verhouding tussen eivormige potten en kogelpotten niet kan worden vastgesteld. Op basis van 
de vier (of dertien?) randfragmenten is het aandeel van Merovingisch handgemaakt aardewerk 
maar klein geweest (zie tabel 5.2.3.1). Overige groepen handgevormd aardewerk uit deze 
periode, zoals ‘Tritsum’ of ‘Angelsaksisch’ aardewerk, zijn niet aangetroffen. 
 
 
 
 

 

                                                 
96 Vgl. Boeles 1951, plaat 37.1 
97 Van Es/Verwers 1980, 119-121. 
98 Knol 1993, 55-56. 
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7. Ontwikkeling van de nederzetting 
 
7.1. Inleiding 

 
Het beeld dat verkregen wordt uit de allesporenkaart is moeilijk te interpreteren. 
Complicerende factoren voor een simpele en eenduidige interpretatie zijn: (a) de 
fragmentarische  sporen (b) onvolledige afwerking van veel sporen (c) het wisselende aantal 
opgravingvlakken en (d) in veel sporen ontbreekt goed dateerbaar materiaal. Daarbij komt 
nog dat waarschijnlijk veel sporen verloren zijn gegaan door latere ontkleiingen en ploegen 
van het land.  
Er zijn heel veel paalkuilen gevonden, echter de paalsporen zijn niet gecoupeerd en het is 
daarom niet vast te stellen welke paalgaten dieper reiken en wat de functie is geweest. Door 
RING is de mogelijkheid geopperd dat een deel van de aangetroffen houten ‘palen’ in feite 
wortelresten van een ooibos kunnen zijn geweest.99 Dit zou een verklaring kunnen zijn voor 
de nogal willekeurige verspreiding van de ‘palen’. Een fasering van de opgravingsporen 
wordt verder gecompliceerd door elkaar oversnijdende sporen. Daarom zal getracht worden 
een fasering te reconstrueren op basis van de verspreiding van het aardewerk. Hierbij zullen 
de verspreidingskaarten een belangrijke rol spelen. We moeten ons goed realiseren dat op 
dezelfde plaatsen langs de kreek de huizen herbouwd werden omdat er waarschijnlijk te 
weinig plaats was op de oevers langs de kreek. Hierdoor zal er ook veel sprake zijn van 
opspit. 
 
 

7.2. Romeinse tijd 
 
Het aantal inheems-Romeins Romeinse aardewerk fragmenten dat gevonden is bij de 
opgraving bedraagt 25,9 % van het totaal. De verspreiding van het inheems-Romeins 
Romeins aardewerk is gegeven in figuur 7.2.1. In deze figuur zijn alle sporen blauw gekleurd 
waar inheems-Romeins aardewerk is aangetroffen. De grootste concentratie inheems-Romeins 
aardewerk komt voor op het erf A waar in een aantal greppels juist ten oosten van huis 
plattegrond 1 bijna éénderde van al het inheems-Romeins Romeins aardewerk voorkomt. Een 
tweede concentratie wordt gevonden in de kreek en dan vooral in het midden deel en in de 
NO-arm. Bij elkaar bevatten deze sporen meer dan 80% van al het inheems-Romeins 
aardewerk. Er is geen hard bewijs dat het huis 1 te dateren valt als inheems-Romeins, 
daarvoor ontbreekt er bijvoorbeeld inheems-Romeins materiaal in de brandhaard die midden 
in de huisplattegrond ligt. Gezien het vele inheems-Romeins aardewerk mogen we wel stellen 
dat op het erf A zeer waarschijnlijk bewoning in de inheems-Romeins tijd is geweest hoewel 
de huisplattegronden niet meer te vinden zijn door bewoning in latere fase. Van de 
waterputten a en b is alleen b te dateren als zijnde uit de Romeinse periode. 
 
Import Romeins aardewerk is er in relatief kleine hoeveelheden gevonden; tegenover 3137 
fragmenten inheems-Romeins aardewerk staan slechts 87 fragmenten Romeins import- 
aardewerk. Dit aardewerk komt bijna alleen voor in de kreekopvulling en kan dus niet 
bijdragen tot een datering van de sporen. De datering van dit Romeins importaardewerk loopt 
van de eerste eeuw tot en eind derde eeuw. 
   

 

                                                 
99 Suggestie van Tamara Vernimmen (RING). 
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Figuur 7.2.1. Verspreiding van het inheems-Romeins aardewerk. 
 
 
 
De Romeinse kan is gevonden in vlak 2 onder in de kreek in het midden gedeelte. Dit type 
kan is was vooralsnog uniek voor Nederland. Gedacht wordt aan een herkomst uit Zuid-
Frankrijk en een 3e-eeuwse datering.100 Een dergelijke kan is een pronkstuk voor de mensen 
uit de nederzetting en het is mogelijk dat deze kan vele generaties bewaard is gebleven en pas 
in de Merovingische tijd in de kreek terecht is gekomen. Of hebben we eerder te maken met 
een Romeins offer in een natte context? 
 

 
 

Figuur 7.2.2: Bronzen Romeinse kan, gevonden in het middendeel van de kreek. 
 

                                                 
100 Sarfatij, 1979, 334. 
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Van der Kuijl heeft in zijn afstudeeronderzoek acht vindplaatsen van inheems-Romeins 
aardewerk in de regio van de Oude Rijn bestudeerd. Hiervan lagen er drie ten noorden van de 
Oude Rijn en vijf ten zuiden van de Oude Rijn. De vindplaatsen ten noorden van de Oude 
Rijn, Leiden – Cruquislaan, Leiderdorp – Achthovenerpolder en Koudekerk –Hondsdijkse 
Polder, worden gekenmerkt door afwezigheid van Romeins import aardewerk en munten. De 
vindplaatsen ten zuiden van de Oude Rijn  worden gekenmerkt door significante 
hoeveelheden import aardewerk dat op kan lopen tot 50% van het aangetroffen aardewerk 
wanneer de duur van de nederzetting doorloopt tot midden tweede eeuw na Chr.  
Volgens Tacitus (Ann. XIII, 54) moest de zone direct boven de oude Rijn vrijgehouden 
worden van bewoning voor militaire doeleinden. 
 
Op basis van het aardewerk dat is aangetroffen is een scherpe datering van de bewonings 
fasen niet te geven. De meeste randtypen hebben volgens Bloemers een lange looptijd en op 
basis hiervan zou de datering van de inheems-Romeinse nederzetting kunnen lopen van 
midden 1e eeuw voor Chr. tot eind 2e eeuw na Chr. Van alle randen die gedetermineerd 
konden worden is 81% gefacetteerd waarbij de driehoekige randprofielen het meest 
voorkomen. Dit schijnt vooral voor te komen bij inheems-Romeins aardewerk uit Noord 
Holland en is kenmerkend voor Friese nederzettingen. 
Van het aardewerk is slechts 3,4 % versierd, uitsluitend met vingerindrukken en dit is op basis 
van een vergelijking met Assendelft inheems-Romeins aardewerk typerend voor de vroeg-
Romeinse tijd en minder typerend voor bewoning in de Late IJzertijd.  
 
Van belang hier is ook de vindplaats in de Hondsdijkse Polder, opgegraven in 1992 en 
beschreven door Van der Kuijl.101 Deze nederzetting lag op ongeveer 1 km afstand  ten 
noordwesten van de Koudekerkse nederzetting en was waarschijnlijk gelegen langs dezelfde 
kreek. Bij deze opgraving werd uitsluitend inheems-Romeins aardewerk aangetroffen.   
 
Een vergelijkbare ontwikkeling van een inheems-Romeinse nederzetting wordt beschreven 
door van Es voor de nederzetting De Horden bij Wijk bij Duurstede.102 Het aardewerk uit de 
eerste fase van de nederzetting, die gedateerd wordt tussen 50v. Chr. en 25 na Chr., bevat 
hoofdzakelijk inheems-Romeins aardewerk met karakteristieken van laat-ijzertijd aardewerk 
en vrijwel geen import Romeins aardewerk. In de tweede fase, gedateerd 25-70 na Chr., 
neemt het import aardewerk toe tot 10%. Pas in de derde fase, gedateerd midden eerste eeuw 
neemt het import aardewerk toe tot meer dan 30% en worden er veel Romeinse munten 
gevonden. 
 
Op basis van deze parallellen kunnen we de inheems-Romeinse Romeinse periode van 
Koudekerk dateren vanaf 50 v.Chr., en zal rond 50 na Chr. de nederzetting mogelijk verlaten 
zijn op last van de Romeinen. 
Het is toch ondenkbaar dat in de Koudekerkse nederzetting die op nauwelijks 5 km van het 
castellum Albaniana lag geen Romeinse importwaren zouden zijn geweest, terwijl er van uit 
gegaan wordt dat er een levende handel bestond tussen de Romeinen en de lokale bevolking. 
 
We kunnen niet nalaten ons af te vragen wie die mensen nu waren die hier woonden 
gedurende het begin van de jaartelling. Het is natuurlijk erg verleidelijk om te veronderstellen 
dat het om Cananefaten gaat die hier volgens Plinius in deze streek hebben gewoond. Het was 
goed wonen op de oeverwallen aan de kreek die toen nog geheel open was en waar veeteelt en 
waarschijnlijk landbouw werd bedreven. Helaas kunnen we niet meer de omvang van de 
                                                 
101 Van der Kuijl , bijlagen, 64.  
102 Van Es 1994, 40. 
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nederzetting vast stellen maar het meest waarschijnlijke is dat deze gelegen heeft meer 
stroomopwaarts van de kreek in het noordwestelijke deel van de opgraving. 
 
7.3 De Merovingische periode 
 

Uit het gevonden aardewerk blijkt dat ongeveer rond 500 de bewoning langs de kreek weer 
begint en doorloopt tot circa 800. 

Wat op valt is dat met het begin van de Merovingische bewoning een geheel ander type 
aardewerk in de nederzetting verschijnt. Het aardewerk bestaat voor bijna 100% uit import 
materiaal, waarschijnlijk uit Duitse Rijnland en het aardewerk is allemaal vervaardigd op 
de draaischijf. Dit is een normaal beeld voor nederzetting in het kustgebied gedurende de 
Merovingische periode.103 Waar komen de mensen vandaan die in deze periode de 
nederzetting bewonen? Zijn het ‘Franken’ of ‘Friezen’ die de oeverwal langs de kreek 
kozen als een goede plaats vinden om zich te vestigen? 

Het Merovingisch aardewerk komt verspreid voor over de hele nederzetting zoals dat blijkt 
uit de verspreidingskaart gegeven in figuur 7.3.1. 

 

 
 
Figuur 7.3.1: Verspreiding van het Merovingisch aardewerk. 
 
Deze verspreidingskaart in figuur 7.3.1. geeft de verspreiding weer van het als Merovinhgisch 
bestempelde aardewerk, zoals door Van Es en Verwers is gedetermineerd. 
Uit de verspreiding van dit Merovingisch aardewerk blijkt overduidelijk dat het in vrijwel alle 
bewoningssporen voorkomt. Het aardewerk uit de huizengreppels van erf C, D en E bestaat 
voor 100% uit Merovingisch aardewerk en we kunnen dan ook zeker vaststellen dat deze 
erven een Merovingische bewoning gekend hebben. We kunnen helaas niet aangeven hoeveel 

                                                 
103 Dijkstra 2004. 



Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse Polder 103

huizen er gelijktijdig gestaan hebben maar we moeten ons goed realiseren dat de bewoning 
zich over een zeer lange periode heeft uitgestrekt. 
 
De Merovingische randen zijn allemaal opnieuw beschreven door zoals is weergeven in 
hoofdstuk 6 en verwerkt in een database. Het is nu mogelijk om een nauwkeuriger datering 
van sommige sporen aan te geven. De typologie van het Merovingisch aardewerk is 
opgedeeld in drie perioden: 
vroeg-Merovingisch van 475-550, midden-Merovingisch 550-650 en laat-Merovingisch 650-
750. De verspreidingskaarten worden gegeven in figuren 7.3.2-7.3.4 hieronder. 
Het vroeg Merovingisch aardewerk komt voornamelijk in de kreek voor. Het midden 
Merovingisch periode materiaal op erf C bij gebouw 12 en eveneens in de kreek. De late 
periode vinden we terug op erf E bij gebouw 15. Dit bevestigt het beeld dat de 
nederzettingsporen in zuidelijke deel de jongste fase vertegenwoordigen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 7.3.2: Verspreiding van het vroeg-Merovingische aardewerk (475-550). 
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Figuur 7.3.3: Verspreiding van het midden-Merovingische aardewerk (550-650). 
 
 
 

  
 
Figuur 7.3.4: Verspreiding van het laat-Merovingische aardewerk (650-750). 
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7.4.  De Karolingische bewoningsfase 
 
Er zijn geen evidente huizenplattegronden gevonden van bewoning in de Karolingische tijd.  
Het grote aantal aardewerkfragmenten uit de Karolingische periode, namelijk 2774 
fragmenten gedraaid importaardewerk en 1190 scherven handgemaakt aardewerk duiden op 
een substantiële bewoning in de Karolingische tijd, met name in de laat-Merovingische/vroeg-
Karolingische tijd.  
Op basis van de gevonden randen kan worden vast gesteld dat drie verschillend te dateren 
groepen potten het meest voorkomen: reliëfbandamforen en Badorfpotten (W I en II), 
kookpotten (W III) en steilwandige potten (W IX). 
De verspreiding van een drietal typen over de nederzetting is gegeven in de onderstaande 
figuren. 
 

 
 
Figuur 7.4.1: Verspreiding type W I en II over de nederzetting (n=90). 
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Figuur 7.4.2: Verspreiding kookpot type WIIIA over de nederzetting (n= 90). 
 
 

 
 
Figuur 7.4.3: Verspreiding steilwandige pot type WIXA over de nederzetting (n=56). 
 



Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse Polder 107

Het merendeel van het Karolingische materiaal is afkomstig uit de kreek met een duidelijke 
concentratie in het zuidelijk deel. WI en II potten hebben  een datering van 750-850/900, de 
kookpotten (WIII) tussen 725-900 en de steilwandige potten (WIX) hebben een datering iets 
vroeger 675-775 kenmerkend voor de laat-Merovingisch/vroeg-Karolingische tijd.  
Opvallend is dat er geen Karolingische randen voorkomen in de greppels en kuilen van alle 
Merovingisch erven waarmee onderstreept wordt dat hier inderdaad sprake is van 
Merovingisch bewoning. Het beeld is echter complexer. Wanneer gekeken wordt naar de 
verdeling van het algemeen voorkomende Karolingische baksels aan de hand van de 
wandscherven, dan blijkt dat dit voorkomen over de gehele nederzetting, maar met name 
rondom erf B en G en in delen van de kreek, zoals blijkt uit figuur 7.4.4. 
 

   
 
 
Figuur 7.4.4: Verspreiding wandscherven met Karolingische baksels (algemeen W type). 
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7.4.5: verspreiding Karolingisch handgemaakt aardewerk (type H). 
 
Dit beeld wordt nogmaals bevestigd wanneer de verspreiding van het handgemaakte 
Karolingisch aardewerk van het algemene type H wordt bekeken zoals weergegeven in figuur 
7.4.5. Van het Merovingisch handgemaakt aardewerk van het type H III komen 12 rand 
fragmenten voor, die alle afkomstig zijn uit het zuidelijk deel van de kreek. 
 
Dat er geen Karolingische huisplattegronden gevonden zijn, behalve mogelijk het huis op erf 
G, kan verklaard worden uit het feit dat deze sporen verdwenen zijn door het eeuwen lang 
ploegen van het land of mogelijk latere kleiafgraving. Dat we het huis op erf G een 
Karolingische datering toekennen is gebaseerd op het feit dat de sporen alleen voorkwamen in 
het hoogst gelegen vlak met de 3 staanders in vlak 2. Daarnaast is de richting van dit huis 
vrijwel NNW-ZZO, in tegenstelling tot alle andere huizen die op de kreek gericht zijn. De 
richting van het gebouw is precies hetzelfde als die van het slotensysteem dat uit de 
Middeleeuwen stamt en mogelijk reeds bij de ontginning van het veengebied aangelegd is. 
Verspreid over de opgraving zijn meer greppelfragmenten gevonden met dezelfde oriëntatie. 
 
Zoals reeds eerder is gememoreerd is er vrijwel geen vondst materiaal jonger dan 850, wat er 
op wijst dat de nederzetting in het midden van de 9e eeuw verlaten is. Waarom blijft gissen. 
Natuurlijk zijn er de invallen van de Vikkingen die Dorestad diverse malen verwoesten in de 
jaren 830-850 en voor de bewoners van onze nederzetting ook een bedreiging zullen hebben 
gevormd.  Maar er kunnen ook andere redenen zijn, zoals een verdere verlanding van de kreek 
wat de leefomstandigheden bemoeilijkte, of een verplaatsing van de nederzetting onder 
invloed van een herinrichting van het land. 
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7.5 Het grafveld 
 

Van het grafveld is maar weinig terug gevonden. Het ligt in de zuidoost hoek van de 
opgraving juist op de rand van een zijarm van de kreek die toen waarschijnlijk al 
grotendeels was opgevuld. Er is een duidelijk inhumatiegraf gevonden. In het graf werden 
menselijke botten  aangetroffen volgens de vondstenlijst maar deze zijn vooralsnog niet 
boven water gekomen. Ten westen van dit graf, op een vijftal meters afstand, is in de 
kreekvulling een complete Merovingische knikwandpot gevonden met crematieresten. Een 
foto van deze urn is hieronder gegeven. Deze knikwandpot wordt gedateerd tussen 525 en 
het begin van de 7e eeuw. Van belang is de constatering dat zowel het inhumatie- als het 
crematiegraf jonger zijn dan de opvulling van de kreek, de begrafenissen hebben dus plaats 
gevonden nadat dit deel van de kreekarm verzandde. 

 
 

 
 
Figuur 7.5.1: Urn met crematie resten gevonden tijdens de opgraving. 
 
Deze urn kunnen we vergelijken met de urnen gevonden in 1940, zoals dat beschreven staat in 
Bijlage 1 en weer gegeven in figuur 7.5.2. 
De plaats waar deze urnen gevonden werden ligt volgens de oude vondstgegevens niet ver af 
van de plaats waar deze urn tijdens de opgraving gevonden is: waarschijnlijk ongeveer 15 
meter ten zuidwesten van het graf en aangegeven in figuur 1.3 met locatie A, op een deel van 
het terrein dat niet opgegraven is in 1978.  
Uit andere vondst meldingen kunnen we afleiden dat het grafveld groter is geweest. De 
vondst van zowel inhumaties als crematies wijst op de aanwezigheid van een zogenaamd 
‘gemengd’ grafveld uit de Merovingische tijd zoals die ook bekend zijn uit Rijnsburg, 
Katwijk en Ockenburg (Monster). Deze dateren tussen ca. 550 en 725.  
 
Het blijft een enigszins teleurstellend dat er zo weinig van het grafveld is teruggevonden, 
mede omdat zeer waarschijnlijk deze Merovingische en misschien ook Karolingische graven 
giften hebben bevat die ons nog meer hadden kunnen vertellen over de bewoners van de 
nederzetting. 
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Figuur 7.5.2: Urnen gevonden in 1950 op het terrein van de latere opgraving (foto met 
toestemming van het RMO). 
 
 
 
 
Inventaris van tot nu toe bekende begravingen 
 
Graf 1 
Crematiegraf met urn, inv.nr. h 1940/12.18 (bijlage 8, fig. 15.1). Knikwandpot met rechte 
bovenwand waarop twee zones groeflijnen, type: Niederrhein KWT-3a. Baksel: gladwandig 
reducerend, buitenzijde geglad. Datering: karakteristiek voor Rheinland-fase 4 en 5 (525-570 
na Chr.).   
 
Graf 2 
Crematiegraf met urn, inv.nr. h 1940/12.19 (bijlage 8, fig. 15.2). Knikwandpot met rechte 
bovenwand waarop groeflijnen, type: Niederrhein KWT-3a. Baksel: gladwandig oxiderend, 
mogelijk vulkanische magering. Datering: karakteristiek voor Rheinland-fase 4 en 5 (525-570 
na Chr.).   
 
Graf 3 
Crematiegraf met urn, inv.nr. h 1940/12.20 (bijlage 8, fig. 15.3). Relatief hoge, slanke 
tonvormige pot (Wölbwandtopf), type: Niederrhein WWT 2.1. Baksel: ruwwandig oxiderend, 
vulkanische magering. Datering: circa 550-650. 
De pot is a-symmetrisch, waardoor de rand aan één zijde licht ondersneden is.  
Enige crematieresten zijn bewaard gebleven. 
 
 
 
 



Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse Polder 111

Graf 4 
Crematiegraf met urn, inv.nr. h 1940/12.21 (bijlage 8, fig. 15.4). Relatief wijde, tonvormige 
pot (Wölbwandtopf), type: Niederrhein WWT 1. Baksel: ruwwandig oxiderend met een oranje 
kern. Datering: circa 500-600. 
De buitenzijde heeft een roetaanslag van het gebruik als kookpot. 
 
Graf 5 
Crematiegraf met urn, vondstnr. 28-1-3  (bijlage 8, fig. 15.5). Knikwandpot met rechte 
bovenwand waarop twee zones  groeflijnen, waartussen een tweetal golflijnen, type: 
Niederrhein KWT-3b. Baksel: gladwandig reducerend. Datering: Rheinland-fase 4 en 5 (525-
570 na Chr.). De relatief smalle, hoge vorm van deze pot sluit niet uit dat ze nog uit het begin 
van de 7e eeuw dateert.  
Enige crematieresten zijn bewaard gebleven. 
Context: De urn is aangetroffen in de top van de kreekvulling. 
 
Graf 6 
Inhumatiegraf met oriëntatie NNW-ZZO (fig. 4.10). Geslacht en leeftijd onbekend. Geen 
bijgaven. De grafkuil meet 2 bij 1 m. Botmateriaal is niet waarschijnlijk niet overgeleverd. 
Wel is op de vlaktekening aan de noordwestelijke zijde een hoofdvorm geschetst, evenals een 
stuk bovenarm. Context: de grafkuil oversnijdt de kreekvulling. 

 
 
7.6. Hoe leefden de mensen in de Merovingisch nederzetting? 
 

7.6.1. De leefomstandigheden. 
 

De monsters uit de opgraving, bleken bij macro-analyse arm te zijn aan ecologisch materiaal. 
Als bestaansmiddel voor de bewoners van de nederzetting bij de kreek is akkerbouw, 
eventueel met een stelsel van zomer- en wintergraanakkers, mogelijk geweest. 
Veeteelt is op grond van dit onderzoek niet te bewijzen. 
Van het natuurlijke milieu valt hoofdzakelijk de kreekoever op met hoogopgaande Biezen, 
Zeggen, Tandzaad en eventueel Gevlekte scheerling. De laatstgenoemde plant kan ook 
gegroeid hebben in ruigten op droge grond. Op open, natte plekken, misschien ook aan de 
randen van aflopende akkers, kan Greppelrus zijn voorgekomen. 
Hoewel mariene invloed niet echt uit te sluiten is, is het meest waarschijnlijk dat het om een 
kreek gaat met zoet water. 

  
 

7.6.2. Huiselijke activiteit; vissen, weven, malen en metaalbewerking. 
 

Twee activiteiten waarvan duidelijke sporen zijn gevonden zijn vissen en weven. Er zijn 
verscheidene netverzwaringen gevonden zoals beschreven in hoofdstuk 5. In totaal kunnen 32 
fragmenten van bewerkte steen toegeschreven worden aan netverzwaringen. Ze zijn gemaakt 
van klei maar meestal van tufsteen. Ze komen voor over de gehele nederzetting maar vrijwel 
altijd uit de kreekopvulling. Er is geen poging gedaan om deze netverzwaringen verder te 
dateren. Mogelijk werd vis gevangen in de kreek of viste men ook op de Oude Rijn zelf, die 
op korte afstand van de nederzetting gelegen was. De aangetroffen bootshaak ondersteunt de 
conclusie dat scheepvaart in het waterrijke landschap van belang was voor de bewoners van 
de nederzetting. 
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In de nederzetting werd ook textiel vervaardigd: er zijn 47 spinklossen gevonden meestal 
fragmenten en ook 133 fragmenten van weefgewichten. In figuur 7.6.2. is de verspreiding van 
weefgewichten en spinklossen weergegeven. 
 

 
      
Figuur 7.6.2: Verspreiding weefgewichten en spinklossen. 
 
Bijna alle weefgewichten en spinklossen zijn teruggevonden in de kreek, met een duidelijke 
concentratie in het zuidelijk deel. Misschien duidt dit op meer weefactiviteit in de 
Karolingische periode omdat we aannemen dat dit zuidelijk deel van de kreek, de 
hoofdstroom, nog open was in die tijd. 
Het is in ieder geval duidelijk dat er een aanzienlijke textielnijverheid was in de nederzetting 
en dat zou mogelijk ook kunnen verklaren waarom er zoveel import aardewerk aangetroffen 
is. Men had wat om te ruilen of te verhandelen. 
 
In de nederzetting zijn twaalf slijpsteen fragmenten en negentien delen van maalstenen 
aangetroffen, wat wijst op activiteiten van graan malen en metaalbewerking. Uit het 
onderzoek van de grondmonsters weten we dat graanteelt in principe mogelijk was op de 
oeverwallen. De maalstenen wijzen op het bewerken van graan. Daarnaast zijn er 79 slakken 
gevonden die niet verder onderzocht zijn maar waarvan aangenomen wordt dat deze 
afkomstig zijn van smeedactiviteiten. Ook hier werden de meeste slakken terug gevonden in 
de kreek opvulling aan de zuidzijde van de nederzetting. Verder komen er veel fragmenten 
voor van nagels van diverse vorm, in totaal 46 fragmenten. Er zijn dus voldoende 
aanwijzingen dat er in de nederzetting aan metaalbewerking werd gedaan.  
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7.7. Vergelijking van de nederzetting van Koudekerk met die van Rijnsburg. 
 
Beide nederzettingen lagen aan een kleine afwateringkreek die uitmondde in de Oude Rijn. 
De opgraving in het centrum van Rijnsburg is kleiner dan die in Koudekerk, maar de daar 
aangetroffen huisplattegronden zijn veel duidelijker en herkenbaarder dan die in Koudekerk. 
Ook zijn er in Rijnsburg veel resten van beschoeingen aangetroffen in en rond de kreek zoals 
ook blijkt uit figuur 7.7.1. die een overzicht geeft van de vroegmiddeleeuwse bewoning te 
Rijnsburg. 
 

 
 
Figuur 7.7.1: Opgravingtekening van Rijnsburg. 
 
De huisplattegronden van de eerste fase staan haaks op de Flieta, een zijarm van de Oude 
Rijn maar evenwijdig aan een kleine zijkreek die zeer waarschijnlijk afgedamd was. Deze 
eerste fase wordt gedateerd als 7e tot begin 8e eeuw. In de tweede fase van de nederzetting is 
sprake van radiaal opgestelde boerderijen, die dateren uit de 10e eeuw. De huizen zijn van het 
eenschepig type. Er worden, verdeel over het terrein, verschillende waterputten gevonden. 
De nederzetting van Rijnsburg groeit later uit tot een belangrijke nederzetting met kerk en 
klooster. Boeiend is de vraag waarom Rijnsburg wel kon uitgroeien terwijl Koudekerk rond 
het midden van de 9e eeuw verlaten werd. Op deze vraag kunnen wij, voorlopig, geen 
antwoord geven. Meer onderzoek is gewenst en het is verheugend dat er in de laatste jaren 
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zoveel sporen gevonden zijn van vroeg middeleeuwse bewoning in deze regio. In ieder geval 
is het wel duidelijk dat er in de ‘donkere eeuwen’ meer activiteit en leven was in onze regio 
dan vele jaren is aangenomen. In het mondinggebied van de Rijn en de Maas waren er 
voldoende mogelijkheden van bestaan wat later resulteerde in het ontstaan van het graafschap 
Holland.  
 
 



Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse Polder 115

 
8. Conclusies 
 
De opgegraven deel van de nederzetting bij Koudekerk aan den Rijn meet ongeveer 250 bij 
150 meter. De nederzetting lag aan een afwateringskreek die met enkele zijkreken het water 
uit het veengebied afvoerde naar de Oude Rijn. Mogelijk was deze kreek een oude zijarm van 
de Oude Rijn, die doorliep tot aan Leiderdorp. Op de hogere oevers van deze kreek heeft zich 
de nederzetting ontwikkeld. De eerste fase van de bewoning bestond uit een inheems-
Romeins nederzetting die waarschijnlijk in de eerste eeuw voor Chr. begonnen is. Omdat er 
bijna geen Romeins import aardewerk is aangetroffen nemen we aan dat de inheems-
Romeinse nederzetting verlaten is midden eerste eeuw na Chr. Mogelijk stonden de 
Romeinen niet toe dat er ten noorden van oude Rijn, die met de aanleg van de limes de 
officiële Romeinse rijksgrens werd, bewoners gevestigd waren. Slechts één drieschepige 
huisplattegrond kan met enige zekerheid aan de inheems-Romeins periode worden 
toegeschreven.  
 
Na deze Romeinse bewoningsperiode vindt er lange tijd geen bewoning plaats. In één van de 
profielen wordt dit mogelijk gerepresenteerd door een laag gele, schone klei die zich buiten de 
kreek heeft afgezet.  
 
Rond het jaar 500 na Chr. vestigen zich opnieuw mensen langs de kreek en ontstond een 
nieuwe periode van bewoning, die eindigt rond het jaar 800. De begindatering van de 
nederzetting is vanuit regionaal oogpunt opvallend vroeg. 
Net als de overige nederzettingen in het westelijke kustgebied kenmerkt de materiële cultuur 
van deze periode zich door een groot aandeel van uit het Duitse Rijnland geïmporteerd 
draaischijfaardewerk. Liggend aan de Oude Rijn – ooit één van de belangrijkste West-
Europese doorgaande routes – is dit niet verwonderlijk. De locatie van Koudekerk midden 
tussen de bewoningsconcentraties van het Midden-Nederlandse rivierengebied en de Oude 
Rijnmonding maakt het moeilijk om direct te zeggen waar de nieuwe bewoners vandaan 
kwamen. In de verwikkelingen van de volksverhuizingen kunnen het mensen zijn geweest die 
oorspronkelijk behoorden tot de ‘Franken’, maar een ‘Friese’ afkomst uit de kuststrook is ook 
een mogelijkheid.  
 
De Merovingische bewoningsperiode heeft geduurd tot ongeveer 700 en is op basis van het 
aardewerk zonder duidelijke markering overgegaan in de Karolingische tijd.  
Het beeld van de nederzetting uit deze periode bestaat uit verschillende woonerven, met lange 
woonstalboerderijen die dwars op de kreek staan. De gevonden bewoningsporen kunnen 
herleid worden tot ongeveer zes ‘erven’ waarop een boerderij heeft gestaan met meerdere 
bijgebouwen. Vaak vormen de brede afwateringsgreppels de enige aanwijzingen voor 
bebouwing. Van de boerderijen zelf zijn nauwelijks resten overgeleverd. Verwarrend is, dat 
de lay-out van de bewoning enigszins Romeins aandoet, maar dat uit de huisgreppels vrijwel 
uitsluitend aardewerk uit de Merovingische periode is gevonden.  
Omdat men lange tijd op dezelfde plek gewoond heeft, is het moeilijk in veel van de overige 
greppels en kuilen een duidelijke fasering aan te brengen. In zowel de inheems-Romeinse als 
de Merovingische periode was de percelering gericht op de kreek dat maakt de datering van 
deze sporen moeilijk.  
 
Vlak bij de nederzetting lag een grafveld waarin zowel crematies als lijkbegravingen werden 
bijgezet. Een deel ervan is in de opgraving aangesneden. Op basis van tot nu toe bekende 
urnen dateren de graven uit de periode rond 600. Met zowel crematies als inhumaties past het 
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grafveld binnen de groep van ‘gemengde’ grafvelden uit de Merovingische tijd die we ook 
kennen van plaatsen elders in West-Nederland.  
 
Van de laatste nederzettingsperiode, de Karolingische bewoning zijn geen duidelijke 
bewoningsporen aan te wijzen. Waarschijnlijk speelt de ligging vlak onder het maaiveld hier 
een rol en zijn de sporen door ploegen of eerdere afkleiingen verloren gegaan. Intrigerend in 
dit verband zijn daarom de resten van een huisplattegrond met een afwijkende NNW-ZZO 
richting die jonger is dan de inheems-Romeinse en Merovingische sporen. Jammer genoeg is 
uit deze sporen geen dateerbaar materiaal afkomstig. De ligging komt overeen met de 
middeleeuwse ontginningsas van het gebied langs de Oude Rijn. Hebben we hier te maken 
met een boerderij uit de periode van de eerste veenontginning? De huisplattegrond is 
onvolledig, maar lijkt vreemd genoeg nog het meest op een boerderij uit de Merovingische 
traditie, mogelijk nog te dateren in de 8e of 9e eeuw. Mogelijk word een Karolingische 
datering bevestigd door aardewerk uit een nabijgelegen greppel met een oriëntering dwars op 
de ontginningsas.  
Een handvol scherven uit de 11e-12e eeuw lijkt te wijzen op enige bewoningsactiviteit in de 
Volle Middeleeuwen. 
 
Belangrijk voor het begrijpen van de bewoningsontwikkeling is de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de kreek. In de Romeinse tijd was deze waarschijnlijk nog open, maar in de vroege 
middeleeuwen moet het belang van de kreek al sterk zijn verminderd. Het lijkt erop dat deze 
al behoorlijk was verland en voornamelijk functioneerde voor de locale afwatering en als 
dumpzone van afval. Niet voor niets is veel van het vondstmateriaal uit de kreekvulling 
afkomstig. Van een belangrijke vaarroute lijkt geen sprake te zijn geweest. Opvallend is dat in 
de opvulling van een zijarm van het geulsysteem een waterput is ingegraven die in de laat-
Merovingische periode, in circa 700-750 in onbruik moet zijn geraakt. Ook het inhumatiegraf 
en een urn van het grafveld liggen net in de rand van de kreekvulling. Waarschijnlijk wijst dit 
erop dat de zijkreken en de randzone van de restgeul al waren verland. Het jongste materiaal 
uit de kreek dateert uit de Karolingische tijd.  
 
De vroegmiddeleeuwse nederzetting lag op een gunstige plaats, namelijk op een hoog 
opgeslibt gedeelte langs de Oude Rijn. Zeker met de Hogewaard in de nabijheid een goede 
plek om te boeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we relatief vroeg, rond het jaar 500 
op deze plaats bewoning aantreffen.  
Uit het vondstmateriaal en de sporen valt niet af te leiden dat we in de Merovingische tijd te 
maken hebben met een nederzetting van een belangrijke regionale betekenis, bijvoorbeeld in 
de vorm van een kleine handelsplaats. De hoeveelheid vondsten is normaal voor een 
opgraving van een nederzetting langs een kreek, waar in de klei veel afval bewaard is 
gebleven. De hoeveelheid glasvondsten is opvallend, maar tegenwoordig binnen het vroeg-
middeleeuwse nederzettingsonderzoek geen echte zeldzaamheid meer. 
 
De nederzetting wordt verlaten omstreeks 800. Het is verleidelijk dit te wijten aan invallen 
van de Vikingen – Koudekerk lag op de Rijnroute naar Dorestad – maar wat evenzeer kan 
hebben meegespeeld, is dat de verlanding van de kreek of overstromingen van de Rijn 
bewoning onaantrekkelijk maakte of een herinrichting van het landschap, waarbij de 
bewoning werd verplaatst naar elders. In dit kader roept de 14e eeuwse datering van één van 
de houtmonsters veel vragen op. Lag hier rond deze tijd een ooibos en was een deel van de 
oude, verlande kreek nog steeds zichtbaar?  
Een interessante, maar moeilijk te beantwoorden vraag is of er een verband bestaat tusen het 
verlaten van de nederzetting en de start van de systematische veenontginning. 
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Bijlage 1 Historisch overzicht vondstmeldingen Koudekerk a/d Rijn 
 
Inleiding 
 
Dit historische overzicht van vondstmeldingen betreffende vroeg middeleeuwse 
bewoningssporen in Koudekerk a/s Rijn geeft een samenvatting van alle vondstmeldingen in 
het verleden zoals die voorkomen in de archieven van het ROB, het RMO en bij de AWN 
afdeling Rijnstreek. Tevens wordt getracht de vindplaats van de vondsten zo goed mogelijk te 
achterhalen.  
 
1940 
 
20 september 1940 meldt de heer P.Felix: 

“De Heer Fieret te Koudekerk a/d Ouden Rijn meldde ons, dat bij graafwerk daar ter 
plaatse twee Merovingisch-Frankische potten waren gevonden, evenals veel scherven en 
beenderen, die net onder de laag kavelaarde zaten, die daar op de revierklei zit. (zie 
inv.h.1940/12.18 -h.1940/12.26) September 1940 vonden wij bij het bezoek ter plaatse een 
netverzwaring(thans in het RMO, Leiden, inv.h.1940/12.24.) 

Voorts ontdekte ik een lang recht houtskoolspoor, en enige paalsporen. Waarschijnlijk 
wordt in oktober a.s. daar een opgraving verricht” 

Bij een kleine schets van stafkaart 423 worden de volgende coördinaten vermeld: 31 W, 
100.65/461.05 in het overzicht figuur I-3 is dit aangegeven onder punt A. Deze plaats komt 
overeen met putnr 117 van de ROB opgraving. 

 

Vondstmelding SP9830041 
Dit is een latere verwerking van de vondsten zoals hierboven beschreven, van 20-9-1940. 
Hier wordt een schets gegeven van de vindplaats die door E. van de Most in 20/6/83 
bepaald is als coördinaten ca. 100.40/461.02 wat een beetje afwijkt van de gegevens in 
voorgaande melding. In figuur 3 aangegeven als E. 

 

Het Vaderland van 20 september 1940 maakt melding van de volgende vondst: 
“Een oudheidkundige vondst te Koudekerk aan den Rijn. 

Men schrijft ons: 

Landbouwer D. Reijneveld op “Poelgeest” heeft vorige strenge winter ‘n klein bosje 
omringd door een sloot, om laten hakken, om daarmede zijn grasland te vermeerderen. Bij 
het afgraven van hoogachtig weiland, in de onmiddellijke nabijheid van het Bosje (nodig 
voor de demping van de sloot) vond zijn arbeider scherven aardewerk en urnen. Een en 
ander werd op geringe diepte, in de kavelaarde, juist boven de kleilaag, aangetroffen. Een 
tweetal urnen waren compleet, en zelfs nog met beenderresten gevuld. Een urn is van 
roodgebakken aardewerk, de andere zijn grijs van kleur. Alle zijn uitwendig eenvoudig 
versierd met diametrale cirkels of inkervingen. 

Iemand die de belangrijkheid der vondst inzag, waarschuwde onmiddellijk den directeur 
van het Museum van Oudheden te Leiden die ter plaatse een onderzoek liet instellen. De 
conservator van dat museum, dr. F.C.Bursch, constateerde, dat het Frankische urnen 
waren uit plm. 400 na Christus. Een bewijs, dat Koudekerk een zeer oud dorp is. Ter 
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plaatse vond men ook nog een rood gebakken steen, waarin een rond gat, welke gebruikt 
werd tot het verzwaren van vischnetten.” 

 

1948  
Op 11 juli 1948 schrijft de heer G.G. Fieret: 

Verleden week werd ik door een arbeider opmerkzaam gemaakt op het vinden van 
scherven bij het klei delven voor een pannenbakkerij (dakpannen). Ik constateerde dat, het 
gevondene, juist er zo uitzag als het in 1940 gevonden aardewerk. De vindplaats is een 
stuk weiland, grenzend (maar door een sloot gescheiden) aan de vindplaats van 1940. De 
arbeiders, daar werkzaam, hebben mij beloofd de voortaan te vonden scherven te bewaren. 
Ook heb ik verleden week Prof van Giffen te Valkenburg over deze zaak gebeld, omdat ik 
dacht dat de persoon was, waar ik wezen moest. Tot heden van Van Giffen nog niets 
vernomen. 

Helaas ontbreekt verder aanduiding van de vindplaats. Als de genoemde sloot overeenkomt 
met de sloot op de opgraving tekening van het ROB dan zou deze vondst ten westen van 
put 50 gelokaliseerd kunnen worden in een stuk weiland wat klaarblijkelijk toen al ontkleid 
werd. Een reden voor het ROB om dit gedeelte niet meer op te graven. Locatie B in figuur 
1.3. 

 

1950 
4.  Bataafse resten bij Koudekerk a/d Rijn, auteur onbekend mogelijk Braat. 
 

“Op 1 maart 1950, werd naar aanleiding van een melding van den heer Fieret te 
Koudekerk, een bezoek gebracht aan een stuk land in genoemde plaats, waar bij graafwerk 
voor de kleivoorziening der steenbakkerij, scherven van vroeg aardewerk werden 
gevonden. De vindplaats is gelegen in de nabijheid van de plek, waar al enige jaren 
geleden een aantal Frankische oudheden waren ontdekt, en waar toen door de heren Dr. 
Bursch en P. Felix een onderzoek werd verricht. (zie de hierop betrekking hebbende 
aantekeningen in het archief). 

De nieuwe vindplaats is gelegen in een tamelijk boven de omgeving uitstekend stuk gras 
land, wat zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat het omgevende land al eerder was 
afgegraven.Afgezien hiervan is het land hier in de omgeving toch behoorlijk hoog te 
noemen. Ter plaatse voor de steilkant van de opgraving was een brede sleuf gegraven, 
waarin de volgende bijzonderheden konden worden waargenomen: 

A.  In een laag gelegen tussen 15 en 45 cm beneden het oppervlak kwamen hier en daar 
scherven van kogelpotten voor van een zwarte kleur en met sprekende randprofielen. 
Tussen deze laag en de oppervlakte werd op één plaats een scherfje aangetroffen van 
hardgebakken lichtbruin aardewerk met een laagje bruingeel loodglazuur bedekt. Een 
laat stuk dus.Beneden laag A begon direct de Bataafse cultuurlaag B. Tussen A en B 
werden geen Karolingische of Frankische scherven aangetroffen, zoals, gezien de 
vondsten van dergelijke stukken in de nabijheid toch wel te verwachten was. Een 
Karolingische randscherf, gevonden op het reeds afgegraven en weer aangevulde terrein 
kan hier geen hulp meer bieden. 

B.  B. Op 45 cm diepte begon een iets donker gekleurde laag, die doorliep tot ongeveer 75 cm 
onder de oppervlakte, die bestond uit met vele Bataafse scherven gemengde klei. Deze 
laag was echter maar in een gedeelte der sleuf duidelijk waar te nemen. 
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Typisch is dat de grondsoort van de middeleeuwse laag in hoofdzaak bestaat uit “knik”, een 
droge korrelige kleisoort. De laag C wordt overheerst door een met veel zand gemengde 
kleisoort, terwijl de samenstelling van laag B een overgang tussen deze beiden vormt. De in 
laag B gedane vondsten omvatten: 
a.  Scherven van slecht gebakken potten met Bataafse randprofielen van de hiervoor typische 

roodgebakken klei. Roodgebakken buitenzijde en zwarte binnenkant.De scherven vertonen 
op de breuk ook een zwarte kleur. 

b.  Dierenbeenderen. Hiervan was herkenbaar een runderkaak, die echter niet in situ, doch 
weer op het al afgegraven land werd gevonden. De heer Fieret deelde mede, dat ook in de 
schervenlaag tijdens het werk veel runderbeenderen waren aangetroffen. Zelf konden wij 
dat hier en daar ook constateren. 

c.  Hier en daar werd zonder enig nader verband los in de grond stukken hout aangetroffen 
welke echter van zeer geringe afmetingen waren. Hier viel dus niet veel uit op te maken. 
Ook onder laag B werden deze stukken hier en daar nog aangetroffen. 

d.  Op sommige plaatsen, zowel in de schervenlaag, als daaronder, werden af en toe 
slakkenhuizen gevonden.  

e.  Eerder was door de werklui een netverzwaring van gebakken aarde gevonden, voorzien 
van drie gaten en van een driehoekige vorm. 

 
Van groot belang is de aanwezigheid van grote brokken gebakken huttenleem in en onder de 
schervenlaag B, waarin duidelijk de afdrukken van takken zijn te herkennen. Slechts deze 
brokken wijzen duidelijk op huizenbouw. Van woonsporen is overigens niets te ontdekken, 
zodat deze kant van de zaak weinig voor de toekomst belooft. 
Tussen het scherven materiaal bevonden zich een viertal wandscherven van Romeinse witte 
kruiken met duidelijke draairingen aan de binnenzijde. Een dezer scherven is door de werklui 
in situ aangetroffen. In de laag C werden hier en daar sporadisch op een diepte van 1.0 m 
nog scherven aangetroffen, die echter een iets ander type-wat het uiterlijk van de oppervlakte 
aangaat- vertegenwoordigen dan de scherven van laag B. Deze scherven zijn zwart van 
buiten en okergeel vanbinnen. Ook in deze laag hier en daar houtresten en slakkenhuizen. 
We hebben hier dus wat laag B aangaat te doen met een kleine Bataafse vestiging uit  de 
eerste eeuwen na Christus. Over de aard hiervan valt nog weinig te zeggen. De weinig 
Romeinse scherven wijzen wellicht op geringe Romeinse invloed of op de zeer geringe 
betekenis van deze plaats. De omstandigheid, dat de plek waar resten worden gevonden 
slechts kleine afmetingen bezit, verstekt de tweede opvatting. Nader onderzoek zal dit echter 
moeten uitmaken, voor wat betreft de uitgestrektheid van het bewoonde gebied.” 

De opgegraven lagen zijn grafisch weergegeven hieronder 
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cm oppervlakte  
15 Scherfje geglazuurd aardewerk 18de eeuw  
 
 
 
50 

tussen 15 en 50 cm kogelpotscherven 
 
 

 
 
Laag A 

 
 
 
45 

tussen 45 en 75 cm  
Bataafse scherven en 
huttenleem. 

Dierenbeenderen, 
slakken 
Sporadisch Romeins. 
Houtresten 

 
 
laag B 

 
 
95 

 
hier en daar hout resten 

 

 
 
 
120 

 
af en toe een Bataafse scherf 

 
laag C 

 
 
 
140 

Scherven van een iets ander soort dan die van 
laag B 
Zwarte scherf met okergele binnenkant. 

 

 
 
5.  Dezelfde onbekende auteur meldt het volgende in maart 1950. 
 

Op donderdag 23 maart 1950, werd wederom een bezoek gebracht aan de kleigraving te 
Koudekerk. Op het rechter gedeelte van het terrein, dwz. als men in de richting van de weg 
kijkt, was nu een duidelijke, 30 cm onder het oppervlak beginnende, bijna 40 cm dikke 
brandlaag waar te nemen, bestaande uit sterk met houtskool gemengde grond. De lengte 
hiervan was ongeveer 8 m. In deze brandlaag kwamen sporadisch scherven voor van vroeg 
middeleeuws aardewerk en beenderfragmenten. Of deze brandlaag tot de Fries-Bataafse 
vestiging behoort, is niet geheel zeker te zeggen. De in deze laag gevonden scherven wijzen 
wellicht op het laatste. Van de heer Fieret werd het grootste en belangrijkste gedeelte van 
het opgegraven materiaal verkregen.Hieronder zijn begrepen: 

a.  Scherven van Fries-Bataafs aardewerk. 
b.  Enkele Romeinse scherven, waaronder een Terra-Sigilatta scherf uit de eerste eeuw 

(Drag 24/25) en een halsfragment van een amfora. 
c.  Huttenleem 
d.  Een tegel van hetzelfde aardewerk doch van onbekende betekenis. 
e.  Een klein terpenpotje, dat niet van deze vindplaats afkomstig is, doch wel uit de buurt van 

Koudekerk. 
f.  Een driehoekige, aan de hoeken doorboorde netverzwaring. 
g.  Scherven van vroeg middeleeuws aardewerk.”  
 
In figuur 1.3 is met F schetsmatig weergegeven waar volgens het RMO de sleuven gegraven 
waren, maar de exacte plaats is nog niet gelokaliseerd op een meer recentere kadastrale kaart. 
Bij deze beide berichten hoort de volgende schets. 
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Op grond van deze schets denkt dhr. Reijneveld dat deze plaats ligt aan de oost kant van de 
mattenkade aangegeven met H in figuur 3 
 
Vondstmelding SP 9830042. 

Het gaat hier om een latere beschrijving van de bovenvermelde vondsten afkomstig van de 
heer Fieret gedaan februari 1950. 

De vondsten zijn nu als volgt beschreven: 

1.  zwart gebrande Terra-sigillata scherf . 1e eeuw Drag 24/25 
2.  hals van witte pijpaarde amfora 
3.  scherven van Romeinse kooppotten, kruiken en dakpannen. 
4.  scherven Fries Bataafs aardewerk 1e eeuw na Chr. 
5.  netverzwaring van gebakken aarde met drie gaten en fragment ervan 
6.  Fries-Bataafs potje 
7.  aantal brokken huttenleem 
8.  scherf van Bataafs aardewerk 
9.  fragmenten van molensteen 
10. scherven uit brandlaag. 
 
 
 
 
Vondstmelding SP 9830043 

Het betreft hier losse vondsten gedaan door hr. Fieret, mei 1950 met dezelfde coördinaten 
ca. 100.42/460.92 
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De vondsten: 

1. slijpsteen van rechthoekige langwerpige vorm vervaardigd van zeer fijne steensoort, lengte    
14 cm. 

2.  langwerpige slijpsteen van grijs gekleurde steensoort smal gevormd, lengte 18 cm. 
3.  scherf van Karolingisch reliëfband amfora 
4.  twee schreven van Frankisch aardewerk versierd met horizontale banden van ingedrukte 

ornamenten. 
5.  Twee scherven, een van oranje kleur, een ander grijs. Frankisch aardewerk 
6.  randscherf van Frankische aardewerkschotel 
7.  kleine randscherven van Frankisch aardewerk 
 
inventaris nr. H 1950/5 no.25 
 
 
1951 
 
Een onbekende persoon, mogelijk Braat, brengt een bezoek in september 1951. 
 

Op 13 september 1951 bezocht ik met de heer G.G. Fieret te Koudekerk enige plaatsen aan 
den Oude Rijn. Te Koudekerk aan de Lage Waard ligt een weiland, waar de vondst van 
Frankische urntjes wijst op een Frankisch grafveld. Naast dit weiland (aan de N.O. zijde) 
ligt een ander weiland, dat in de oorlogsjaren is afgekleid en waar toen veel scherven 
gevonden zijn, die wijzen op een dorpje uit die tijd. Bursch schijnt daar toen aandacht aan 
besteed te hebben. Maar eventuele grondsporen zijn nu waarschijnlijk weg gegraven, 
hoewel het ook niet onmogelijk is dat zij nog terug te vinden zijn onder de later daarover 
gespoelde klei, en nu aan de oppervlakte liggen. Een en ander in analogie met onze 
bevindingen te Leiderdorp in augustus 1950. Het bewuste terrein ligt vlak achter Groot 
Poelgeest, waar de Lage Waard naar rechts afbuigt. 

 

1952 
Vondstmelding SP 9830048 
 

Terrein onderzocht door leden van de AWN (E.T. Pettinga, K. Dekker en H.J. Verhagen) 
in 1952. 

“ongestoorde inheems-Romeinse nederzetting” 
Vondsten:        scherven van inheems-Romeins aardewerk 

sterk aangetaste bronzen munt, vermoedelijk een sestertius van Trianus uit de 
2de, ten hoogset 3de eeuw (determinatie door dr. A.N. Zadok Josephus Jitta) 

Van hetzelfde terrein in 1960 een licht-oranje kleurig gladwandig potje, onversierd, 
bolvormig, op vrij kleine voet, op draaischijf gevormd; hoog 9 cm, breed 8.5 cm Rom(?). 
Zie brief van F. Merkelijn, Alphen a/d Rijn van 6.4.1964 in archief ROB dossier Koudekerk 
a/d Rijn. 
Coördinaten 100.13/461.52 
 
Deze coördinaten liggen ver van het opgravinggebied meer in de richting van de inheems-
Romeinse nederzetting aan de molenwetering in de Hondsdijkse polder die als coördinaten 
heeft; 99.55/461.75 
Referentie: Westerheem jrg 1 no 9-10 nov 1952, 108-109. 
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1961 
Vondstmelding SP 9830049 
 

Gerapporteerd door de directeurvan de kleifabriek aan prof. Bogaerts op 6.10.1961. 

Inheems-Romeins aardewerk vermoedelijk prehistorisch uit voor Romeinse ijzertijd ( o.a. 
pot met diverse “langwerpige” knobbels. Gevonden bij de kleiafgraving in de Honsdijkse 
polder (woning Bijkerk) 

Coördinaten 100.50/461.63 

Ook deze plaats ligt ongeveer 500 m ten noorden van het opgraving terrein 

Deze vondsten hebben als invent nr. H 1950/4 no.25 als coördinaten wordt gegeven: ca 
100.42/460.92. Dit punt is aangegeven met F in figuur 3. 

 

1968 
12. Vondstmelding SP9830046 
 

Losse vondst gemeld door W. Geerlof, werkzaam bij de dakpannenfabriek. De vondst is 
beschreven door Sarfatij op 31/10/68Het betreft hier een bodem en wandfragmenten van 
een Pingsdorf pot, volgens A. de Bruijn van Limburgse herkomst. De scherven zijn 
gevonden in een profiel op de overgang van klei naar klei met zand. Het profiel bestond uit 
0-30 cm bouwvoor, 30-40 cm klei die gebruikt wordt voor de dakpan fabricage,40-eind 
profiel klei met zand of houtresten. Datering elfde of begin twaalfde eeuw. 

Coördinaten: 100.84/461.22 

Dit punt ligt ten oosten van de mattenkade en is in figuur 3 aangegeven met H.Dit is 
ongeveer de plaats die dhr. Reijneveld aanwijst als de locatie waar voor de oorlog veel 
beenderen gevonden werden afkomstig van een grafveld. Zie bijlage 6. 

ref. Archeologisch nieuws, 1940, 63 en 67 

 

1974 

13. Onderzoek naar paalgaten 15/10/74 
 

De heer J.D.F. Hardenberg van de AWN heeft een aantal paalgaten ingemeten en 
getekend. De paalgaten tekenen zich in de grond af daar waar in een oude sloot of kreek 
veel scherfmateriaal aanwezig is. In het land gezien is het dat deel van de door de dragline 
afgekleide stuk land het verst van de boerderij afgelegen. Helaas ontbreken er de 
coördinaten waardoor de exacte locatie niet meer te achterhalen is. Waarschijnlijk moet de 
plaats gezocht worden bij een bestaande sloot die de gracht van Groot Poelgeest verbindt 
met de Lagewaard. 
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1977 
Vondsmelding van dhr. P.A. de Jong uit Leiden die geleid heeft tot een eerste verkenning 
door de ROB (J.W. Noorden en H. Sarfatij)104 

 

1978-1979 
De ROB-opgraving. 

Zie rapport 

 

1991 
AWN-veldverkenning, zie bijlage 2. 

 

2002 
AWN-veldverkenning, zie bijlage 3. 

                                                 
104 Sarfatij, 1978, 308. 
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Bijlage 2.  De veldverkenning van AWN afdeling Rijnstreek in   
  Koudekerk-Lagewaard 1991 
 
 
Inleiding. 
 
In 1991 zijn door leden van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland (AWN) oppervlaktevondsten verzameld op een terrein in de Lagewaardse 
polder te Koudekerk.  
 
 

 
 
Figuur 1: Kadastrale kaart van het opgravingsterrein. 
 
 
In bovenstaande figuur is de ligging van de akker in blauw weergegeven waar de 
veldverkenning is uitgevoerd. De veldverkenning overlapt het perceel waar de ROB de 
opgraving heeft uitgevoerd in 1978 en 1979. Het omvat het NW deel van de opgraving (put 1 
t/m/30) en het stuk ten zuiden hiervan dat in 1978 niet is opgegraven omdat dit waarschijnlijk 
al ontkleid was. De ROB opgraving was nodig omdat toentertijd het terrein werd bedreigd 
door ontkleiing ten behoeve van de fabricage van dakpannen. Bij deze opgraving zijn de 
resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aangetroffen en 
sporen van een Merovingisch grafveld gevonden. Aan de westzijde van dit perceel ligt het 
perceel waar in 2002, eveneens door leden van AWN afdeling Rijnstreek, een veldverkenning 
werd uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in bijlage 3 van dit rapport.  
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De veldverkenning 
 
Voor de veldverkenning is het perceel  verdeeld in 34 vakken van ongeveer 40 meter breed 
(oost-west richting) en 10 meter lang in de N-W richting. De vondsten werden per vak 
verzameld. Het perceel, dat begrenst wordt door sloten aan de west- en oostkant was 
omgeploegd nadat de maïs geoogst was. De perceelbreedte is 40 meter. In bijlage 2.1 is het 
dagrapport dat gemaakt is tijdens de veldverkenning samengevat. 
 
De vondstverwerking 
 
De vondsten zijn beschreven door H. van Klaveren. Hij gebruikte daarbij een variant van het 
Dorestad systeem zoals beschreven door van Es en Verwers. De variant ligt in de beschrijving 
van het Merovingisch import aardewerk, waarvan nog geen typologie voorhanden was. Van 
het Karolingisch import aardewerk, dat op de schijf vervaardigd is en waarvan niet het type 
kon worden vast gesteld, is wel een verdeling naar het type baksel gemaakt. Deze categorie is 
als een afzonderlijke groep opgenomen en in de tabellen en figureren aangegeven als Badorf 
aardewerk. Dit aardewerk is dus een deel van het Karolingische aardewerk groep. 
Het Romeinse aardewerk is beschreven volgens de methode die gebruikt is bij de opgraving 
van Valkenburg. Voor het post-middeleeuwse aardewerk is de methode gehanteerd zoals die 
gebruikt wordt binnen de afdeling van de AWN. In het Excel-worksheet geven in bijlage 5 
zijn alle vondsten in een data-systeem opgenomen. Per vak zijn de vondsten geregistreerd en 
in het verzamelsheet zijn de totalen weergegeven. In totaal zijn 1490 aardewerk scherven 
verzameld en de verdeling over vroeg ME, ME waaronder Paffrath, Andenne en Pingsdorf, 
Romeins en Post ME is gegeven in onderstaand tabel 1. Hieruit blijkt dat van al het aardewerk 
het VME aardewerk veruit het meest voorkomt, gevolgd door PME aardewerk. Het Romeinse 
aardewerk komt slechts beperkt voor en de meeste vondsten zijn fragmenten van dakpannen. 
ME aardewerk in de categorie Andenne, Pafrath of Pingsdorf komt nagenoeg niet voor (0,3 
%)  een duidelijke aanwijzing dat de bewoning stopt na de VME periode. 
De verdeling van het VME aardewerk over Handgevormd aardewerk, Merovingisch import, 
Karolingische import en Badorf baksels is weergegeven in figuur 2. 
Wanneer het Badorf baksel aardewerk bij het Karolingische aardewerk wordt opgeteld dan 
kan worden geconstateerd dat het Merovingisch en Karolingische aardewerk in gelijke 
hoeveelheden voorkomt met een bescheiden aanwezigheid (14,6 %) van het handgemaakt 
aardewerk. Gegeven het lage percentage Romeins materiaal en de verdeling 
Merovingisch/Karolingisch aardewerk zou geconcludeerd kunnen worden dat de vondsten 
afkomstig zijn van een nederzetting die globaal tussen de 6e en 9e eeuw bestaan heeft.  
 
  R W B oor indet totaal % 
PME  73 182 62 11 0 328 22,0
ME, ping,andenne 1 4 0 0 0 5 0,3
totaal romeins 32 9 3 14 0 58 3,9
totaal VME 173 776 124 6 20 1099 73,8
Algeheel totaal AW 279 971 189 31 20 1490 100

 
Tabel 1: Totaal gevonden fragmenten aardewerk. 
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Figuur 2: Verdeling van het aardewerk naar vier hoofdtypen. 
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Figuur 3: Verdeling van het VME aardewerk.  
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Figuur 3: Verdeling aardewerk over de vakken. 
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Figuur 5: Verdeling van het VME aardewerk. 
 
 
De verdeling van het type aardewerk over de vlakken is weergegeven in figuren 4 en 5. 
Er is een redelijk gelijke verdeling van het aardewerktype over de vakken. In de noordelijke 
richting lijkt het aantal vondsten snel af te nemen. In acht moet worden genomen dat het hier 
om oppervlakte vondsten gaat en de betekenis van de data gerelativeerd moet worden. Er is 
nog een dissonant te melden. In het dagrapport wordt regelmatig de vondst van inheems-
Romeins aardewerk genoemd maar dit type komt niet voor in de beschrijving van al het 
aardewerk. Heeft men dit over het hoofd gezien? 
 
Vergelijking van het vondstmateriaal met andere locaties 
 
Hier wordt volstaan met de vergelijking van de vondstgegevens opgravingsresultaten van de 
ROB uit 1978-1979 en met de veldverkenning van 2002.  
Met betrekking tot het gevonden aardewerk kan het volgende worden geconcludeerd. De 
verhouding Merovingisch en Karolingisch aardewerk komt vrij goed overeen. Er is echter 
geen inheems-Romeins aardewerk gevonden maar wel een significante hoeveelheid post 
middeleeuws materiaal.  
We moeten ons realiseren dat deze veldverkenning voor een deel uitgevoerd is op het terrein 
dat in 1978 al was opgegraven en wel het in het deel van de putten 1-30 en in een deel dat niet 
opgegraven is waarschijnlijk omdat de klei daar al weg gegraven was en daarmee ook de 
sporen verdwenen waren. Toch is juist in dit deel van de opgraving veel inheems-Romeins 
aardewerk gevonden maar het kwam voor in de onderste lagen. De grote hoeveelheid post 
middeleeuws materiaal, meer dan 300 scherven, staat wel in schril contrast met de 11 
gerapporteerde scherven tijdens de gehele opgraving. Een mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn dat men in de bovengrond bij de putaanleg geen scherven verzameld heeft en dat juist 
daar nu het PME materiaal heeft gezeten. Verder is het bekend dat de bovengrond na de 
ontkleing is terug gestort. 
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Een groot contrast bestaat ook tussen de resultaten van de veldverkenning van 2002 en 1991. 
In aanmerking genomen dat de percelen naast elkaar liggen, gescheiden door een sloot van 
recente datum, zijn de verschillen ongeloofwaardig. Ligt bij de verkenning in 2002 de ratio 
PME:VME als 4:90, bij de verkenning van 1991 ligt die verhouding 22/78. Een verklaring 
zou kunnen liggen in de melding van de eigenaar van het terrein, dhr Reijneveld, dat het 
perceel naast de molenboezem op het einde van de 19de eeuw opgehoogd is met grond uit 
Leiden dat mogelijk heeft deze grond middeleeuws materiaal bevat heeft. 
 
Bijzondere vondsten 
Er zijn een aantal bijzondere vondsten gedaan: 

 
 

Een spinsteen gevonden in vak12A  
 

 
Een weefgewicht gevonden in vak 14A   
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Een tufstenen netverzwaring gevonden in vak 20  

 
Een tufstenen net verzwaring gevonden in vak 24 B 
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Bijlage 2.1. Dagrapport veldverkenning Koudekerk Lagewaardse polder, 1991 
Vak 1-5: Lichte concentratie scherven langs de slootkanten en in het midden. 
Vak 6: concentratie bot (23 stuks), scherven erg klein en grind midden op het vlak (lijkt naar 
N.O.weg te lopen. 
Vak 4: Duidelijke concentratie langs sloot oostzijde +/- 2/3 uit de kant?, zak 4A 2 m uit de 
kant midden van het vak; bot, huttenleem? Scherven en houtskool. Vak4A komt niet voor in 
vondst determinatie lijst. 
Vak 8: Grote concentratie langs sloot oostzijde, de concentratie zit op +/_ 11 m uit de kant 
sloot oostzijde, zou een vervolg kunnen zijn van de concentratie vanuit midden vorig vak. 
Vak 9: erg grote concentratie langs sloot oostzijde tot midden van het vak. (Romeins + 
inheems-Romeins Romeins + Pingsdorf?) Zak 9A bevat vondsten langs de oostzijde 1 m uit 
de kant; midden vak. 
Vak 10: Situatie als bij vak 9, concentratie niet geheel tot midden vak. 
Vak 11: Een lichte concentratie vondsten +/- 13 m uit de kant van de sloot westzijde, direct 
langs de sloot heel weinig. 
Vak 12: concentratie 3 m uit de kant van de west sloot, concentratie midden in het vak. 
Spinsteentje gevonden langs de west sloot, geborgen in zak 12A 
Vak 13: Concentratie westzijde 5-15 m uit de slootkant. 
Vak 14: Lichte concentratie als vak 13 m.n. inheems-Romeins, 14A concentratie uit de west 
slootkant. Netverzwaring. 
Vak 15: Lichte concentratie als vak 14, 10 m uit de west slootkant, m.n. inheems-Romeins  
Vak 16: Lichte concentratie als vak 15, inheems-Romeins Romeins, veel bot fragmenten die 
niet meegenomen zijn. 
Vak 14: Lichte concentratie als vak 16, minder scherven inheems-Romeins, minder bot 
Vak 18: Verspreide vondsten, inheems-Romeins, weinig bot. 
Vak 19: Verspreide vondsten, 19A fragment Romeinse dakpan? 
Vak 20: Verspreide vondsten, 20A netverzwaring komt uit 1 m uit slootkant oost. 
Vak 21: Verspreide vondsten o.a. metaal en porselein en wat meer bot aan de oost zijde. 
Vak 22: Verspreide vondsten, met concentratie van ouder materiaal aan de oostzijde, 22A 
fragment hout en een fragment van een beschoeiing, Kloostermop gevonden 2 m uit de 
slootkant oostzijde. 
Vak 23: Concentratie oostzijde langs de sloot. 
Vak 24: Concentratie langs oostzijde. 
Vak 25: Verspreide vondsten waaronder inheems-Romeins, scherven met radstempel, 
porselein (niet meegenomen) pijpenstelen, bot, hoefijzer. 
Vak 26: Verspreide vondsten, bot concentratie oost zijde (niet mee) porselein, natuursteen, 
fabricagesteen en aardewerk. 
Vak 24: Verspreide vondsten, aardewerk, bot, bouwmaterialen, natuursteen en ijzer. 
Vak 28: Vondst concentratie langs de oostzijde (zuidkant). Aardewerk, natuursteen, 28A 
verspreid aardewerk, glas en meer westelijk porselein (niet meegenomen). 
Vak 29: Verspreide vondsten, meest laat materiaal. 
Vak 30 Verspreide vondsten als vak 29. 
Vak 31: Vondsten schaars, aardewerk, fabricagesteen, natuursteen. 
Vak 32: Hele oostkant langs sloot oud en nieuw materiaal door elkaar, dan duidelijk stuk 
zandkleurige grond met Romeinse puinresten erdoor verspreid, duidelijk zichtbaar vanaf 5,5 
m uit de sloot kant oostzijde. Volgens heer Reijneveld opgebrachte grond uit Hoogewaard bij 
aanleg persleiding. 
Vak 33 Verspreide vondsten, aardewerk, fabricagesteen en ijzer. 
Vak 34 wordt niet meer genoemd wel de aantekening dat de rest van de vondsten over het 
land verspreidt zijn en niet meer uitgemeten. 



 De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn 136



Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse Polder 137

Bijlage 3 De veldverkenning AWN afdeling Rijnstreek te Koudekerk- 
  Lagewaard 2002 
 
Op 19 januari 2002 is er een veldverkenning uitgevoerd op het perceel achter Lagenwaard 15 
te Koudekerk a/d Rijn. Dit terrein ligt in het gebied waar de ROB een opgraving heeft 
uitgevoerd in de jaren 1978-1979, het ging hierbij om een vroeg middeleeuwse nederzetting. 
De veldverkenning werd uitgevoerd door: Leo, Sjoerd (detector), Ab, Suus, Aleid, Carla en 
zoon Jan Willem. Zij melden: 
 

 
 
Figuur 1: Kadastrale kaart van het opgravingsterrein. 
 
Het afgelopen perceel ligt ten oosten van de molenboezem zoals in het groen is weergegeven 
in bovenstaande figuur. Het perceel is in eigendom van T.Reijneveld, Mattenkade 1 
Koudekerk a/d Rijn. Het perceel was een geploegde akker en na het oogsten van de maïs zeer 
nat. Het perceel is afgelopen in banen van 3 meter breed en 300 meter lang in de richting van 
de molen, waarbij vak 1 met meest zuid-oostelijk gelegen is. Per baan (vak) werden de 
vondsten verzameld, zodat alleen een verspreiding over de dwarsrichting werd verkregen. 
Banen 1 t/m 6 in noordelijke richting gelopen, dit was ongeveer 2/3 van het terrein, de overige 
1/3 terug gelopen in zuidelijke richting en verzameld als vlak 4. Detector vondsten verzamelt 
als vondstnummer 8, de kraal afzonderlijk als vondstnummer 9. Er werden geen concentraties 
van vondsten waargenomen, na 250 m in noordelijke richting werden er geen vondsten meer 
gedaan, het terrein loopt na 300 m langzaam op.  
 
Zoals in de figuur is aangegeven is de veldverkenning uitgevoerd op het terrein waar geen 
opgravingen zijn gedaan in 1978.   
De resultaten zijn verwerkt in een excel workbook (zie Bijlage 5; Excel sheet: Koudekerk 
veldverkenning 2002) waarbij gebruik gemaakt is van het standaard formulier voor 
vondstbeschrijvingen binnen de afdeling. In Tabel I is het totale resultaat weergegeven van 
alle vondsten met de verspreiding over de gelopen vakken.  
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  rand wand bodem Oor Totaal % 
PME  117 296 52 8 473 90,6 
Romeins   2 14 2 0 18 3,4 
VME   5 10 4 0 19 3,6 
ME  3 9 0 0 12 2,3 
totaal 
Aw  127 329 58 8 522 100,0 

 
Wat opvalt, is dat er weinig Romeins en vroeg middeleeuws materiaal voorkomt 
respectievelijk 3,4 en 3,60 % en voornamelijk veel industrieel en roodbakkend aardewerk dat 
te dateren valt in de 18e-20e eeuw. Dit staat in schril kontrast met de veldverkenning 
uitgevoerd in 1991 beschreven in bijlage 2 waar meer dan 80 % van het aardewerk vroeg 
middeleeuws was en de resultaten van de opgraving waar minder dan 0,1  %  PME materiaal 
voorkomt. Alleen in de twee vlakken grenzend aan het terrein in het oosten laten nog enige 
vroeg middeleeuwse vondsten zien. 
Een verklaring kan gevonden worden in de mededeling van de eigenaar van het terrein, dhr 
Reijenveld, dat het terrein naast de Molenboezem eind 19e eeuw is opgehoogd met grond uit 
Leiden die zeer waarschijnlijk het PME materiaal bevat heeft. Er zijn geen aanwijzingen van 
bewoning van het terrein in de Late Middeleeuwen. 
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Bijlage 4 Beknopte beschrijving van de gebruikte vroeg-middeleeuwse en 
  inheems-Romeinse aardewerk-typologie 

4.1. Op de draaischijf vervaardigd Karolingisch aardewerk. 
 
Methode beschreven bij W.A. van Es & W.J.H. Verwers, 1980: Excavations at Dorestad 1. 
The harbour: Hoogstraat I (Nederlandse Oudheden 9), Amersfoort. 

W I Reliëfbandamforen 

Algemene karakteristiek: 
Lens bodem 
Duidelijke overgang van bodem naar wand 
Ei vormige potten 
Korte hals of geen hals 
Nauwe hals opening met verdikte rand, twee of meer korte oren, meestal aan de rand 

bevestigd 
Vrij grote potten, meestal vrij dunne wanden 
De potten zijn altijd aan de bovenkant versierd met strippen klei voorzien van indrukken 

Baksel types: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 en 18 

Datering 750-825-1050, bolle bodem reliefbanden beginnen rond 825 
 
W II Badorf potten 

Algemene karakteristiek 
Lensvormige bodem 
Ei vormige potten 
Tamelijke grote potten in afmetingen tussen W I en W III, vaak dunne wand 
Bovenkant is altijd versierd met groeven of stempel reeksen 
Vrij grote rand opening 

Baksel types; 1, 2, 3, 4, 6, 10 en 12 

Datering : 775 doorlopend tot Pingsdorf type aardewerk 
 
W III kookpotten 

Algemene karakteristiek 
Lensvormige bodem 
Scherpe overgang van bodem naar wand 
Vrij brede bolle buik, overgang van buik naar hals zit altijd op de bovenkant van de pot. 
Vloeiende of scherpe overgang van wand naar rand 
Hals erg kort of afwezig 
Zowel dikke als dun wandige potten 
Versiering komt vrijwel niet voor 
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Bakseltype: 1-12 

Datering: 750-800 
 
W IV; hetzelfde type als W II maar dan kleinere potten 

Algemene karakteristiek: 
Lensvormige bodem 
Scherpe overgang bodem en wand 
Bolvormige wand met een relatief lange buik, overgang buik naar hals ligt op de bovenhelft. 
Het profiel van de pot is in het algemeen zeer vloeiend. 
Vloeiende overgang van wand naar hals 
Korte hals 
Geen versiering 

Baksel type 1 

Datering 775- 900 
 
W V middel grote potten met vlakke bodem 

Algemene karakteristiek 
Vlakke bodem 
Scherpe overgang bodem naar wand 
Bolle vorm met vloeiend profiel 
Verdikte omgevouwen rand of korte naar buiten gekeerde rand 
Spitse tuit en platte oren komen voor 
Kleine middelgrote potten 
Zeldzame versiering bestaande uit horizontale groeven of een band van golflijnen op de 

schouder 

Bakseltypes: 13 

Datering eind 7de  eeuw – 750 
 
W VI middel grote potten met vlakke bodems 

Algemene karakteristiek  
Vlakke bodem 
Scherpe overgang bodem naar wand 
Bolvormige of ei L-vormig vloeiend profiel 
Korte naar buiten gekeerde hals of rand 
Spitsvormige tuit en platte oren komen soms voor. 
Meestal versierd radstempels 
Middel grote potten 

Baksel types: 14 

Datering: eind 7de eeuw - 750 
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W VII Biconische of knikwandpotten 

Algemene karakteristiek 
Meestal lensvormige bodem 
Scherpe overgang bodem naar wand 
Min of meer bol vormige wandprofiel met even grote buik als hals partij 
Vloeiende overgang buik naar hals meestal voorzien van een ribbel 
Lange tunnelvormige of cilindrische hals 
Zowel dunne als dikwandig 
Meestal versierd 
 

Baksels type meestal 16 maaar 1 komt ook voor 

Datering: 700-750 
 
W VIII Tatinger kan 

Algemene karakteristiek 
Vlakke bodem 
Scherpe overgang bodem naar wand 
Lange slanke vorm met een vloeiend profiel, de meer bolvormige onderkant gaat zeer 
geleidelijk over in een smaller deel en wordt naar de rand toe weer iets wijder 
Verdikte, ronde rand 
Lange buisvormige specifieke tuit 
Lang bandvormige, hol, oor begint iets onder de rand 
Middel grote kannen meestal van zeer hoge kwaliteit 
Versiering komt voor bestaande uit tin folie 
Baksel type 15 
 
Datering: 745-900 
 
W IX steilwandige potten 
 
Algemene karakteristiek 
Waarschijnlijk vlakke bodems 
Regelmatige overgang bodem wand 
Hoge steile, een beetje gebogen wanden 
Vloeiende en scherpe overgang wand naar rand komen voor 
Hals ontbreekt 
Wijde opening 
Meestal dikwandig 
Versiering komt nauwelijks voor 
Baksel types: meestal 1, maar 2, 3, 6 en 18 komen ook voor. 
 

Datering 700-750 
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W X kommen 

Algemene karakteristiek 
Vlakke en lensvormige bodems met stand ring komen voor 
Scherpe zowel als vloeiende overgangen bodem naar wand 
Gebogen, hellende wanden, overgang van de wand naar hals kan heel verschillend zijn en is 
karakteristiek voor de onderverdeling in types 
Overgang wand naar rand is zeer vloeiend, hals ontbreekt. 
Wijde opening 
Zowel dun als dikwandig 
Meestal onversierd 
Baksel types: 1,4,13,14 en 14 
 
Datering: 600-700 voor baksel types 1 en 4 

700-750 voor baksel types 13 en 14 

W XI Kannen 

Algemene karakteristiek 
Vlakke bodem 
Scherpe overgang bodem naar wand. 
Bolle vrije wijde buik. Overgang buik naar hals zit op een derde van de totale hoogte 
Vloeiende overgang buik naar hals 
Lange, wijde conische hals 
Korte, naar buiten gedraaide verdikte rand 
Drie delig oor direct op de rand geplaatst 
Verschillende soorten versiering komen voor 
Baksel types: 14 en 15 
 
Datering: 745-900 
 
W XII Karolingisch geverfd aardewerk 
 
Dit type is wordt verder niet beschreven, komt in Koudekerk niet voor. 
 
W XIII Overige aardewerk 
Hier worden diverse afwijkende vormen beschreven. 
 

4.2. Handgemaakt vroeg-middeleeuws aardewerk 
 
Volgens de methode Dorestad van Van Es en Verwers. 
 
H I Kogelpot 

Algemene karakteristiek 
Bolle bodems, soms afgevlakt 
Vloeiende lijn van bodem naar buik 
Bol vormig buik 
Vloeiende overgang van wand naar hals 
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Naar buiten gekeerde hals 
Meestal groot en dikwandig 
Versiering zeldzaam, maar als het voorkomt dan: rijen op de hals aangebrachte indrukken of 
stempel versieringen, groeven 
Baksels 1 en 2 

Datering: 750-900 
 
H II Bakpan 

Algemene karakteristiek 
Waarschijnlijke vlakke of licht gebogen bodem 
Vloeiende overgang van bodem naar wand 
Brede licht hellende wanden 
Simpele randen 
Holle handvaten 
Geen versiering 
Baksels 1 en 2 

Datering: 800-900 
 
H III Ei-vormige potten 

Algemene karakteristiek 
Waarschijnlijk vlakke of lensvormige bodem 
Bolle buikvorm met vloeiend profiel 
Vloeiende overgang wand naar hals 
Rechte verticale hals, soms een beetje naar buiten gebogen 
Simpele ronde randen 
Kleine tot middel grote potten, meestal erg dikwandig 
Versiering komt, voor meestal rijen indrukken van verschillende vorm 
Baksels meestal 1 soms 2 

Datering: < 600 -800 
 
H IV Halsloze kommen. 
 
Algemene karakteristiek 
Bodem vorm onbekend 
Bolvormige wand met vloeiend profiel met vrij rechte bovenkant 
Naar binnen gerichte rand, zonder halspartij 
Kleine of middel grote potten 
Versiering komt voor, als regelmatige indrukken 
Baksel uitsluitend type 1 
 
Datering: onbekend. 

 

4.3. Baksel typen Karolingisch aardewerk 
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Tabel I. Beschrijving van de soorten baksels voor vroeg middeleeuws aardewerk op de 
draaischijf vervaardigd volgens W.A. van Es & W.J.H. Verwers, 1980: Excavations at 
Dorestad 1. The harbour: Hoogstraat I (Nederlandse Oudheden 9), Amersfoort. 
 

Baksel 
nr 

magering Hardheid  Oppervlakte Kleur      

w-1 Fijne magering 
bestaande 
uit kleine zand 
korrels 

zacht Oppervlak is glad, magering te 
zien aan buitenkant, ruwe 
magering korrels alleen te zien 
op breukrand 

Meestal wit, 
geel of rose  

w-2 Fijne magering 
bestaande 
uit kleine zand 
korrels 

Middel-
hard 

Oppervlak is glad, magering te 
zien aan buitenkant, ruwe 
magering korrels alleen te zien 
op breukrand, iets gladder dan 
w-1 

Meestal 
oranje, 
geelgrijs 

w-10 Fijne magering 
bestaande 
uit kleine zand 
korrels 

Zeer hard Oppervlak is glad, magering te 
zien aan buitenkant, ruwe 
magering korrels alleen te zien 
op breukrand, iets gladder dan 
w-1 

Bruingrijs 
Blauwgrijs 
Violet 
blauw 

w-6 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grovere magering  
van baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis 

zacht Oppervlakte behandeld met 
natte doek, magering blijft 
onder de oppervlakte maar is 
als onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan 

Meestal 
oranje, rood, 
bruin en 
bruingrijs 
Geel  

w-9 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grovere magering 
van baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis 

Middel-
hard 

Oppervlakte behandeld met 
natte doek, magering blijft 
onder de oppervlakte maar is 
als onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan 

meestal 
bruiner en 
grijzer als 
w-6 

w-12 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grovere magering 
van baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis 

zacht Oppervlakte behandeld met 
natte doek, magering blijft 
onder de oppervlakte maar is 
als onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan 

Geelgrijs 
Asgrijs 
Blauwgrijs 

w-3 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grovere  magering 
van baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis. 
Meer magering 

zacht Oppervlakte behandeld met 
natte doek, magering blijft 
onder de oppervlakte maar is 
als onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan, voelt ruwer aan door meer 
magering, die meer uitsteekt 

Meestal wit, 
geel of rose 
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Vervolg Tabel 
                        

Bakse
l nr 

magering Hardheid     Oppervlakte Kleur      

w-4 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grovere  magering 
van baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis. 
Meer magering 

Middel-
hard 

Oppervlakte behandeld met natte 
doek, magering blijft onder de 
oppervlakte maar is als 
onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan, voelt ruwer aan door meer 
magering, die meer uitsteekt 
 

Meestal 
geelgrijs, 
oranje 
Bruingrijs 
Paars-
blauw-grijs 

w-8 Gemaakt uit pure 
klei met meer en 
grof magering van 
baksteengruis, 
stukjes kalk en 
schelp en potgruis. 
Meer magering 

Zeer hard Oppervlakte behandeld met natte 
doek, magering blijft onder de 
oppervlakte maar is als 
onregelmatigheden 
zichtbaar.Voelt zacht en vettig 
aan, voelt ruwer aan door meer 
magering, die meer uitsteekt 

Geelgrijs 
Paarsgrijs 
Blauwgrijs 

w-11 Veel, tamelijk grof 
zand met weinig 
grit materiaal 

Middelhan
d 

Oppervlak voelt als middel fijn 
schuurpapier 

Licht tot 
donker grijs 
binnen en 
buitenkant 
zelfde kleur 

w-13 Zeer fijn zand, met 
slechts een paar 
grotere korrels aan 
het oppervlak 

Tamelijk 
zacht 

Oppervlak voelt glad aan als fijn 
schuurpapier.Er bestaan ruwere 
varianten 

Licht grijs 
Blauwgrijs 
Zwart 

w-14 Zeer fijn zand, met 
karakteristieke 
kleine vlakke 
schelp? deeltjes 
ook aan het 
oppervlak  

Zacht, 
nooit erg 
hard 

Glad of gepolijst oppervlak Binnenkant 
wit tot licht 
grijs.Buiten
kant blauw 
grijs tot 
zwarte 
metaalglans 

w-15 Zeer fijn zandige 
klei magering met 
weinig maar wel 
groot grit deeltjes, 
niet te zien aan het 
oppervlak 

zacht Zeer glad, gepolijst oppervlak 
vaak met gepolijst uiterlijk 

Binnenkant 
licht grijs, 
buitenkant 
grijs tot 
zwart 

 
 
 
 
 
 
 
 



 De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn 146

 
w-16 Gemaakt van een 

zandige klei 
minder fijn zand 
dan bij w-15, 
magering met 
grotere en grovere 
deeltjes, potgruis 
komt voor 

Zacht tot 
middel-
hard 

Oppervlak minder gepolijst dan 
w-15, magering is te voelen aan 
het oppervlak. 

Binnen kant 
roodbruin soms 
grijs 
Buitenkant grijs 
tot zwart 

w-14 Gemaakt uit fijne 
zandige klei 

zacht Gepolijst rotgestrichen 

w-18 Baksels die niet in 
de boven 
beschreven 
categorieën vallen 

   

 
 

4.4. Beschrijving Merovingisch aardewerk volgens Verwers en van Es 
 
Het is verwarrend dat Verwers en van Es dezelfde code gebruiken voor het Merovingsich 
aardewerk als voor het  Karolingische aardewerk. Bij het maken van de database is daardoor 
ook een verkeerde start gemaakt en is in een later stadium een extra kolom ingevoerd om het 
Merovingisch aardewerk van het karolingische te onderscheiden. 

Merv WI:  tonvormige potten 
Er worden twee typen onderscheiden: 

Merv WIA:  met verdikte spitstoelopende sterk omgeslagen rand 
Merv WIC:  met uitstaande geprofileerde rand 
 
Merv WII:  schalen 
Merv  WIII:  knikwandpot 
Merv  WIV:  diversen  
Merv  WV:  kan 
Merv  WVI:  kookpot van Alzei-typen 
Merv  WVII: andere keramiek van Alzei-typen 
Merv WVIIII: Walsum-aardewerk 
 
Het type Merv WIB is opgeheven en valt onder type merv WIA. 
 
Ook voor de beschrijving van het baksel type heeft men een beschrijving gemaakt. 
Baksel typen: 
Merv baksel type 1: oxiderend , zacht, vaak grove gespatieerde stenen, min of meer glad  

oppervlak, oranje, zacht oranje 
Merv baksel type 2:  reducerend, zacht,relatief fijne vermagering grijs tot zwartgrijs, zacht  

grijs 
Merv baksel type 3:  hard, oxiderend of reducerend gebakken, veel fijne magering aan het  

oppervlakte uitstekend, schuurpapier. 
Merv baksel type 4:  oxiderend gebakken, zacht, overwegend fijne magering. 
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Merv baksel type 5:  knikwandpot-baksel 
Merv baksel type 6:  Badorf-baksel 
Merv baksel type 7:  bijzondere baksels 
 

4.5 Beschrijving van het inheems-Romeins aardewerk 
 
Het inheems-Romeins romeins aardewerk is beschreven volgens de methode van Bloemers. 
Zie J.H.F. Bloemers, 1978: Rijswijk (Z.H.), De Bult, eine Siedlung der Cananefaten, 
Amersfoort (Nederlandse Oudheden 8). 
 
Bloemers onderscheidt twee hoofdsoorten naar gelang de kwaliteit van het aardewerk: 
Dunwandig aardewerk met zwart tot donker oppervlak dat vaak gepolijst is. En dikwandig 
aardewerk met een beige oppervlak en zwarte kern met vrij grof afwerking. 

Hij onderscheidt vier typen met als criteria de afmetingen van de pot en de grootte van de 
randdiameter. 
Type I   kleine potten met een randdiameter tussen 10 en de 20 cm, 
Type II  zeer grote potten met een rand diameter groter 30 cm, 
Type III  afmetingen als van type IV maar met nauwe opening, 
Type IV  grote potten met randdiameter tussen de 20 en 30 cm. 
 
De hoogte van de potten is meestal niet meer te reconstrueren omdat slechts kleine pot-
fragmenten werden gevonden. Twee belangrijke andere beschrijvingscriteria zijn de halspartij 
en de afwerking van de rand. 
 
Halspartij 
Staat de hals naar buiten dan hebben we te maken met het A type. Is de halspartij recht of 
verticaal dan hebben we te doen met een B type. Is de hals gebogen dan is de onderverdeling 
1, is de hals recht dan onderverdeling 2. Is de hals partij verdikt dan een subonderverdeling 1, 
is de halspartij niet verdikt maar loopt parallel dan sub onderverdeling 2. 
De code kan dan worden IV-A-1-2 voor een grote pot, met naar buiten staande hals, die een 
gebogen hals heeft die niet verdikt is maar parallel loopt. 
Hier wordt aan toegevoegd een code voor de vorm van de rand.  
Er worden 3 soorten randen onderscheiden: 
 
Type 1  vlakke rand die gefacetteerd kan zijn, toevoeging b of niet gefacetteerd is dan  
  toevoeging a. 
Type 2  een spitse rand met een drietal afwerkingen zie figuur met als type a, b, c of  

niet geacteerd dan type d. 
Type 3  ronde rand, nooit gefacetteerd.  

Een voltedige omschrijving wordt dan bijvoorbeeld IV-A-1-2-1-b voor een grote pot, met 
naar buiten staande hals, die een gebogen hals heeft die niet verdikt is maar parallel loopt met 
een vlakke rand met facetering. 
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Datering 
De datering is gebaseerd op de opgraving van de Bult waar sporen met inheems-Romeins en 
import Romeins aardewerk voorkwamen. In het algemeen loopt het gebruik van inheems-
Romeins aardewerk door tot in de 3e eeuw na Chr. Er zijn relatief weinig vondsten uit de 
vroege periode (1e eeuw) het meeste materiaal komt uit de 2e en 3e  eeuw. We kunnen ons 
daarom terecht afvragen of de beschrijving van het aardewerk volgens Bloemers wel zo 
geschikt is voor een site die al in de eerste eeuw verlaten is. Bij de opgraving in de Bult werd 
het Romeins importaardewerk in grote hoeveelheden aangetroffen. 
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Bijlage 5 Overzicht van alle gegevens die digitaal beschikbaar zijn 

Dit moet nog worden bijgewerkt 
 
5.1. Lijst van digitale bestanden. 
5.2. Lijst van beschikbare databases 
 
5.3. Overzicht van gemaakte foto‘s 
 
5.4. Lijst van tekeningen 
5.5. Word documenten. 
5.6. Dozenlijst opgraving ROB Koudekerk 
 
5.7 Dozenlijst opgraving ROB Koudekerk 
 
doos  inhoud    vondstnummer 
 
7706  AW    58-4-1/62-1-5 
7707  Weefgew/spinklossen 
  bot/AW   1-26 
7708  bot    64-4-5/109-1-4 
7709  weeefgew   30-1-1/127-1-1 
7710  AW    125-2-2/120-1-3 
7711  AW    63-1-1/64-2-2/64A 
7712  AW    56-1-1/58-3-1 
7713  bot    110-1-1/129-1-3 
7714  bot    55-1-1/64-4-4 
7715  AW    67-2-2/72-2-3 
7716  ongew    128-129 
7717  AW    55-1-1/55-2-1 
7718  AW    54-2-1/54-3-1 
7719  AW    53-1-3/54-1-1 
7720  AW    12-1-1/14-1-2 
7721  AW    17-4-1(ged)/18-1-4 
7722  AW    121-2-1/125-2-1 
7723  AW    100-2-1/121-1-1 
7724  AW    75-1-1/99-3-4 
7725  AW    64-3-1/64-4-2 
7726  AW    15-1-1/17-1-4(ged) 
7727  AW    26-1-2/31-1-3 
7728  AW    64-4-3/67-3-1 
7729  AW    53-1-1 
7730  mer aw,lme aw,glas,rom dakpan 
7731  Karol Aw W III etc W IV 
7732  AW    31-2-1 
7733  AW    26-1-1 
7734  AW    19-1-1/24-1-1 
7735  AW    7-1-1(ged)/7-1-2 
7736  merov W IA   1-2 
7737  AW    2-1-1(ged(/6-1-2(ged) 
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7738  AW    6-1-2/7-1-1 
7739  AW    1-2-5/2-1-1 
7740      unica, randen karolingisch WV t-m-WX 
7741  bot 
7742  AW    8-2-1/9-1-1 
7743  AW    7-2-1/8-1-2 
7744  randen HIA/H1V merov inheems rand fragm 
7745  Karol WI, WII,WIIIA 
7746  merov WIV-WVIII wand fragm w2-w3 versierd 
7747  H1 
7748  AW romeins import en inheems romeins 
7749  metaal,leer,bew steen/AW 
7750  AW    6-2-1 en 117-1-1 te restaureren 
7751  merov aw W-I-A 6-7, W-I-B C, W II-W III 
7752  steen    53-1-1/55-1-1 
7753  steen/AW   55-2-1/129-1-1 
7754  AW    1-1-1/1-3-1 en 1-1-0 
7755  AW/steen   1-2-2 
7756  monsters+schelp  62-2-9/62-2-10 
      64-0-3 t/m 5 
7757  bew steen   1-2-2/26-1-1 
7758  steen 
7759  steen    26-1-2/51-3-1 
7760  merov W-I-A 2-4 alleen randen 
7761  div hout monsters 
7762  div AW geen nummering 
 
 
 

5.8. Lijst van tekeningen gescand van Koudekerk 
 
Deze concordantielijst geeft de relatie tussen de kaartnummers in het digitaal bestand 
(computernummer)  de nummering van de ROB en welk putnr./vlaknr. op de tekening staat.  
Computernummer ROB tekening nr.  putnr.   Vak 

1 kadastrale kaart Koudekerk 
2 puttenkaart overzicht 
3 puttenkaart verdeling Romeins en inheems-Romeins 
4 puttenkaart Romeinse dakpannen  
5 puttenkaart Romeins aardewerk + inheems-Romeins 
6 puttenkaart verdeling Merovingische randen 
7 puttenkaart met vondsten dichtheid 
8 puttenkaart verdeling handgemaakt Karolingisch 
9 puttenkaart verdeling Karolingisch draaitafel aardewerk 
10 puttenkaart Karolingisch hand- en draaitafel aardewerk 
11 lege putten kaart 
12 puttenkaart met meetlijnen en coördinaten 
13 overzichtskaart 1:100 ZW hoek. Fout gegaan bij het sannen 
14 idem overgedaan 
15 27    75, 76 en 77 
16 28    90,91 en 58   1/1 en 4 
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17 29    92 93 en 6  1-1 en 2 
18 30    94 en 95  1 en 2 twee maal 
19 31    79 en 80  1 
20 32    86 87 en 88  1 en 2 en 1 
21 33    81 en 82  2 en 2 en 3 
22 34    83 en 58   1 en 2 en 1 
23 35    81 en 82  1, 1 en 2 
24 36    75   1 en 2 
25 37    56 en 54  1-3 
26 38    58,59 en 89  3 en 2 en 1 
27 39    51 en 52 
28 40    62 en 63 
29 41    57A 58 59 en 85 1+2+1/1 
30 42    54A en 84  ½ en 1 
31 43    55 en 54  2/2 
32 44    54A   1 
33 45    53 
34 46    56 en 57  2+1 en 3 
35 47    55   1 
36 48    53   3 
37 49    51   1 
38 50    51   2 
39 51    50   1 
40 52    75 en 76  profiel 
41 53    56 57 en 53  1/1 en 2 
42 54    60 en 61  1 en 1 
43 55    53A 78 en 79  ½, ½ en 1 
44 56    52 en 53  2 en 3 
45 57    76 en 77   2/2 en 3 
46 58    64A 63 en 68  4 en ½ 
47 59    64   1 
48 60    66 en 69   1/1 
49 61    65 en 68  2/2 
50 62    64A 66 69  2/2 en 2 
51 63    64   2 
52 64    96   1 
53 65    64 
54 66    96   2 
55 67    67   2 
56 68    67   1 
57 69    99 en 100  1 en 2 
58 70    72   1 
59 71    71   2 
60 72    97 en 96  1-2 
61 73    70 en 99  1 en 3 
62 74    64   profiel 
63 75    70   2 
64 76    71   1 
65 77    73 72 en 75 mislukt 
66 77    73 72 en 74  2/1/1 
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67 78    104 en 105  1 
68 79    101 102 en 103 1-1-1 
69 80    110 111 112 en 113 1 
70 81    106 107 108 en 109 1 
71 82    114 115 116 en 120 1 
72 83    118 en 119  1 
73 84    121   1-2 
74 85    125   1 
75 86    125   2 
76 87    127 en 129  1 
77 88    126 en 128  1 
78 88A   122   1 
79 89    overzicht westelijk deel schaal 1:100  
80 90    idem tweede deel 
81 91    idem oostelijk deel 
82 92    calc kadastrale kaart !:1250 
83  overzicht tekening op calc zonder tekst 
84 93    overzicht NW hoek 
85 94    profielen later vervaardigd 
86 1    1   1 
87 2    1   2 
88 3    1   3 
89 4    2 en 8   1   
90 5    3 en 9   1 
91 6    4   1 
92 7    4   2 
93 8    5   1 
94 9    6   1 
95 10    7   1 
96 11    7 en 8    2-2 
97 12    14 en 7   1-2 
98 13    12 en 13  1 
99 14    12 en 17  3-4 
100 15    12 en 17   2-2 
101 16    15   1 
102 17    17 18 en 19  1-2 
103 18    19   1 
104 19    20   1 
105 20    21   1 
106 21    22 en 23  1 
107 22    25 en 26   1 
108 23    30 31 en 16  1-2-3 
109 24    30 31   1 
110 25    16 en 17  0  niet compleet 

overgedaan profiel oostwand 
25    16 en 17  0 
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5.8. Koppelingslijst tussen putnummer, vlaknummer, vondstnummer en de 
vondstcode. 

 
Deze staat in het bestand afbeeldingen/koudekerk/Koudekerk totaal/test/vondstobjecten met 
put-vlak.vcd.TAB. Bij het aanklikken van deze map verschijnt er een kaart met alle sporen 
die gekoppeld zijn aan vondstnummers. Ga naar window/browse en dan verschijnt de 
koppelingstabel. 
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Bijlage 6 Samenvatting interview met de heer T. Reijneveld 
 
De heer T. Reijneveld is de huidige bewoner van de boerderij op Mattenkade nr. 1 gebouwd 
in 1982, en zijn zoon woont in de boerderij ernaast Lagenwaard 15, de boerderij die gebouwd 
werd begin jaren tachtig boven op het grafveld van de opgraving. 
De huidige sloten in het land zijn oude sloten die al bestonden tijdens de opgraving. Er is 
ongeveer een meter klei afgegraven waarvoor de bovenlaag opzij gelegd is en later terug is 
aangebracht.  
 
De kavel langs de molenboezem wordt door de familie Reijneveld het “kaastuk” genoemd, 
het middendeel noemen zij het middenstuk, en het linkerperceel kavelnummer 1514 heeft 
geen speciale naam. Het “kaastuk” is lang geleden (1600) ontkleid, de rest in 1978-79.  
Het”kaastuk” is met bagger uit de stad Leiden opgehoogd wat verklaart dat er bij de 
veldverkenning van 2002 veel PME Aardewerk fragmenten gevonden zijn maar geen vroeg 
ME aardewerk. 
Op het stuk land tussen de boerderij van de zoon en de ronde gracht van Groot Poelgeest is 
nooit klei afgegraven en daaronder kan nog een belangrijk deel van het grafveld liggen.  
De eerste urnen zijn gevonden juist ten noorden van dit niet afgegraven gebied aangegeven 
met E in figuur 3 van het rapport. Van belang is dat de kavels ten oosten van het 
opgravingsterrein (voorbij de Mattenkade) al veel eerder (voor 1940) zijn afgegraven. 
Toendertijd zijn kruiwagens met menselijke botten afgevoerd wat wijst op het voorkomen van 
een begraafplaats. De heer Bou van Hemert zou hier mogelijk meer over kunnen vertellen.  
 
Er is bij plaats E ook een skelet gevonden bij het egaliseren van de grond, niemand weet wat 
er mee gebeurd is. De melding van de eerste urnen komt van een plaats bij E en niet, zoals 
eerder is aangegeven, bij A. Daarnaast zijn vier op elkaar gestapelde urnen gevonden op de 
plaats die overeenkomt met put 66 of 69 van de opgraving. De urnen waren in elkaar gedrukt. 
 
De proefsleuf, gegraven door het RMO in maart 1950, is gelokaliseerd op kavel 1677 ten 
oosten van de Mattenkade. Het huis op de tekening is nr. 17 en Reijneveld kan zich nog goed 
het spoortje herinneren dat oostelijk van de woning gelegen heeft. De schuur is van latere 
datum en de proefsleuf zal onder de schuur gelegen hebben. Een belangrijke conclusie is dat 
de nederzetting zich veel verder naar het oosten heeft uitgestrekt.  De kavel 1517 behoort toe 
aan T.Reijneveld, 1519 aan de gemeente (ligt nu het fietspad), 1678 aan M.C. Reijenveld jr., 
1650 aan N. Reijneveld en 1706 aan v.d. Werf. Op al deze kavels is de klei afgegraven 
voordat de ROB opgraving plaats vond en een verkenning van deze percelen lijkt mij 
wenselijk. De kop van het kaastuk was altijd zeer moerassig en is opgehoogd met grond van 
het erf direct achter de boerderij naast Groot Poelgeest, Lagenwaards no. 1. Bij de aanleg van 
een melkstal in 1966 zijn er geen sporen van vroegere bewoning aangetroffen, alleen blauw 
zand dat gebruikt is voor de ophoging. 
 
De veldverkenningen van 1991 en 2002 zijn beide begonnen bij het nog bestaande betonpad.  
Een belangrijke mededeling is dat ook het stuk ten zuid/westen van de opgravingsput ook 
door het ROB opgegraven zou zijn (de blauwe vierhoek op de tekening). Omdat hier de 
zwarte bovenlaag erg dik was heeft men een deel ervan, met scherven er in, gebruikt voor het 
ophogen van en stuk land juist voorbij de molen. Dit moet met het ROB worden uitgezocht. 
Bij de discussie over waar mogelijk de kreek gelopen kan hebben meldt Reijneveld dat er bij 
droge zomers een grasverkleuring op treedt en dat er veel zand door de mollen naar boven 
wordt gebracht. Dit spoor komt aardig overeen met de mogelijke loop van de kreek. 
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Reijneveld heeft nog een mooi Romeins beeldje dat door Erik van der Kuijl gevonden is in 
1994. Daarnaast heeft Reijneveld nog een mooie gave visnetverzwaring in bezit.  
 
De paalgaten zoals beschreven door J. Hardenberg in oktober 1974 werden aangetroffen in 
een voormalige sloot achter de oude boerderij van T. Reijneveld gelegen naast Poelgeest aan 
de Lagenwaard no. 1. Op de kadastrale kaart is deze inmiddels dicht gestorte sloot nog 
aangegeven. Op het erf van deze boerderij zijn bij afgravingen geen sporen van bewoning 
gevonden 
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Bijlage 7 Resultaten van dendrochronologische datering houtmonsters 
 
 
Uitslag dateringsonderzoek 
 
RING Intern Rapport nummer: rapportnummer: 2005009  
Datum: 9-2-2005 
 
Wij onderzochten voor u 4 houtmonsters, afkomstig uit Rijnwoude, opgraving Koudekerk-
Lagewaardse Polder 1978-80 (offertenummer O2005003). De volgende datering is het 
resultaat (zie met name de derde kolom):  
 
Monster Dendrocode Periode waarin/ 

waarna de boom is 
omgehakt/gestorven 
 

Zekerheid van de 
datering 
(probability) 

Gebruikte referentie-
chronologie 

7-2-2/ID1 KLP0001 Na 1351 AD ±6 99,5 % NLHist_1 
   96 % EUBIG1ST 
 
De monsters ID13/ID15 en ID16 konden helaas niet gedateerd worden. De beide overige 
monsters ID14 en ID12 hebben weinig ringen, resp. ca. 35 en ca. 50, en zijn niet, of minder  
geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. 
 
Alle monsters hebben een vrij onregelmatig groeipatroon, met zones met zeer smalle ringen. 
Het is mogelijk dat deze eiken op een relatief natte plaats gegroeid zijn.  
 
Bijgesloten stuur ik u aanvullende informatie over de laboratoriumresultaten, de gebruikte 
statistiek en/of de gebruikte referentiekalenders. 
 
 
RING Intern Rapport nummer: Laboratoriumnummer, verwijzing naar de analyse. 
Zekerheid van de datering:  De kans dat de gevonden match met de referentiechronologie niet op toeval berust. 

Deze waarde is gebaseerd op de ‘Gleichlaufigkeit’ tussen de twee vergeleken reeksen, 
ook wel %PV genoemd (percentage of parallel variation; Jansma 1995). 

Verantwoording van de dateringen: Dendrochronologische dateringen door RING zijn gebaseerd op een combinatie van 
waarnemingen: (a) vergelijking en relatieve datering (ten opzichte van elkaar) van de 
jaarringpatronen binnen een vindplaats/bouwfase; (b) vergelijking van deze 
jaarringpatronen met meerdere absoluut gedateerde referentiekalenders. Deze 
vergelijkingen zijn statistisch onderbouwd en worden visueel gecontroleerd. Wanneer 
observaties elkaar ondersteunen en bevestigen, wordt de datering geaccepteerd als 
zijnde correct. 
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Toelichting op de resultaten 
kern = (afstand tot) de eerstgevormde (oudste) jaarring in de stam 
spint = aantal ringen spinthout. Voor de berekening van het geschatte aantal 
ontbrekende spintringen gaan we uit  van een gemiddeld aantal spintringen van 16 ± 5 bij een 
boom tot 100 jaar oud, 20 ± 6 bij een boom van 100 tot 200 jaar oud, en 26 ± 8 bij een boom 
ouder dan 200 jaar (Hollstein, 1980). Bij eikenhout uit het Baltische gebied is het gemiddelde 
aantal spintringen iets lager dan in West Europa, nl. 15 (+9/-6) (Wazny, 1990). Grenen (grove 
den, Pinus sylvestris) heeft weliswaar ook duidelijk zichtbaar spinthout, maar doordat het 
aantal spinthoutringen onregelmatig is, is een schatting van de velddatum niet mogelijk. 
Uiteraard geeft een aanwezige wankant wel de precieze kapdatum van de boom. 
wankant = het geschatte aantal jaarringen tot de wankant, d.w.z. tot de laatstgevormde 
jaarring (direct onder de bast), nodig voor een absolute datering van de veldatum. Als er geen 
spintringen meer op het  monster  aanwezig zijn, is het onbekend hoeveel kernhoutringen er 
nog ontbreken, en ligt de veldatum dus een onbekend aantal jaren ná de einddatering + de 
schatting van het ontbrekende aantal spinthoutringen. 

NLHist_1 = Kalender van eikenhout voor in Zuid Nederland toegepast hout (Jansma 
1995). 
EUBIG1 = Kalender voor Nederland en Noord West Duitsland, gemaakt door H.H. 
Leuschner (ongepubliceerd) in het kader van EU- onderzoek  (1992-1996) waaraan ook RING 
deelnam (Contractnr. ENV4-CT95-0127). 
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Bijlage 8. Tekeningen van onder meer het inheems-Romeins en
Merovingische aardewerk en de glasvondsten

Fig. 1: Enkele voorbeelden van inheems-Romeins aardewerk, waaronder een voet van
een kelk (5) en mogelijk een deel van een rammelaar (6). Schaal 1:4.

Fig. 2: Inheems-Romeinse 'komfoor' of 'rechaud'. Een deel van de onderzijde ontbreekt.
Schaal 1:4.
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Bijlage 8 (vervolg)

Fig. 3: Zij- en vooraanzicht van een Romeins bronzen godenbeeldje, waarschijnlijk
voorstellende de godin Nehalennia. Schaal 1:1.

Fig. 4: Glazen voorwerpen. (1) La Tène-armband, (2) vierkante fles, (3-5) diepe tuimel-
of trechterbekers, (6) diepblauw randfragment, (7) reticella-kom, (8-9) bekers of reticella-
kommen. Schaal 1:2.
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Bijlage 8 (vervolg)

Fig. 5: Merovingische kraal van witte schelp met elf gaatjes. Schaal 1:1.

Fig. 6: Selectie van typen Merovingische knikwandpotten. (1-2) KWT-2a, (3) KWT-2b,
(4) KWT-3a, (5) KWT-3b, (6) KWT-4.3, (7) KWT-5a, (8) KWT-5b-c, (9) KWT-5f, (10-
13) KWT 4.52. Schaal 1:4, stempels 1:1.
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Fig. 7: Randfragmenten van het type Alzey 27. Schaal 1:4.

Fig. 8: Randfragmenten van het type Alzey 32/33. Schaal 1:4.
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1

Fig. 9: Selectie van randtypen van Merovingische tonvormige potten. (1-3) A1, (4-5) A2,
(6-8) B1, (10) B2, (11-13) C1, (14-15) D1. Schaal 1:4.
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16 17

Fig. 9: Selectie van randtypen van Merovingische tonvormige potten. (16-17) D1, (18-23) E1,
(24-25) E2, (26) E3, (27) E4. Schaal 1:4.
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Fig. 9: Selectie van randtypen van Merovingische tonvormige potten. (28-30) E5, (31) F1,
(32) F2, (33-34) G1, (35-40) versierde wandscherven van ruwwandig aardewerk. Schaal 1:4.
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Fig. 10: Merovingische flestypen. (1) Fla-1.1, (2-4) Fla-2.2. Schaal 1:4.

Fig. 11: Merovingische kruiktypen. Schaal 1:4.
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Fig. 12: Merovingische kantypen. Schaal 1:4.

Fig. 13: Merovingische schaaltypen. Schaalk 1:4, radstempel 1:1.
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Fig. 13: Merovingische schaaltypen. Schaal 1:4.

Bijlage 8 (vervolg)

161

10 11

12
13

14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24

4 cm

Bijlage 8 (vervolg)



169

Fig. 14: Merovingisch handgemaakt aardewerk. Schaal 1:4.

Fig. 15: Merovingische urnen uit het grafveld van Koudekerk. (1-4) gevonden in 1940,
(5) gevonden in 1979. Schaal 1:4.
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