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4 Waarom dit boekje?

Door de gemeente Katwijk wordt in het plangebied van Rijnsburg-De Horn een nieuwe 
woonwijk ontwikkeld. Deze woningen komen te staan rondom het Merovechpark. Dit park met 
deze vreemde naam ligt niet zomaar op deze plek. Daaronder ligt namelijk een archeologisch 
rijksmonument, dat bestaat uit resten van een begraafplaats uit de vroege middeleeuwen. De 
mensen die daar begraven werden, leefden tussen ongeveer 550 en 700 na Chr., dus zo’n 
1400 jaar geleden. Deze mensen kwamen toen wonen op een nieuwe plek en legden de basis 
voor de latere Oude Rijnstreek.

Deze periode in de Europese geschiedenis wordt de Merovingische tijd genoemd. Dit 
verwijst naar het machtigste koningshuis uit die tijd, de Merovingers. Dezen heersten over het 
Frankische Rijk, waarvan de basis in het huidige Frankrijk lag (afb. 2). Dit rijk zou gesticht zijn 
door de legendarische koning Merovech, vandaar de naam voor het park. Rijnsburg lag in die 
tijd aan de rand van het Merovingische Rijk. 

Afb. 1. Ontwerp van het Merovechpark, 
met daarin een ‘kralenveld’ dat verwijst 
naar het vroegmiddeleeuwse grafveld 
(tekening Parklaan buitengewone 
projecten).
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De Merovingische begraafplaats (ook wel ‘grafveld’ 
genoemd) is één van de weinige in het westen van 
Nederland. Het maakt duidelijk dat na het vertrek van 
de Romeinen de bevolking rondom de monding van de 
Oude Rijn weer toenam. Omdat de resten van dit grafveld 
niet alleen bijzonder zijn voor Rijnsburg, maar voor heel 
Nederland, is het vanaf 1989 wettelijk beschermd als ar-
cheologisch rijksmonument. Zo blijft het veilig bewaard 
voor toekomstige generaties. Die willen het misschien 

ooit nader onderzoeken met nieuwe vragen en betere 
technieken.

In dit boekje willen wij meer vertellen over de ontdek-
king van het grafveld en wat hierover bekend is. Daarnaast 
schetsen we een beeld van hoe de mensen in de Mero-
vingische tijd leefden. Zo geeft deze periode een aardige 
inkijk in het verre verleden van bewoning in Rijnsburg en 
de Oude Rijnstreek.
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6 Tijdbalk

ca 50 voor Chr. Caesar in Zuid-Nederland, 
   komst Bataven en Cananefaten

69-70 Batavenopstand

19 voor Chr. Romeinen in Nijmegen

47 de Rijn noordgrens van het Romeinse Rijk

270 de Franken trekken over de Rijngrens

406 definitief einde van de Romeinse Rijngrens

482-511 Merovingische koning Clovis aan de macht

690 missionaris Willibrord arriveert in Frisia

719 Friese koning Radbod overlijdt, West-Frisia
 veroverd door Frankische Karel Martel

754 einde Merovingische koningshuis

800 Karel de Grote tot keizer gekroond

840-885 Vikingen aan de macht in West-Nederland
890 bouw ringwalburg Rijnsburg
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7Hoofdstuk 1
De ontdekking van het grafveld

De eerste vondsten en opgravingen

Volgens de betrokken arbeiders werden al in 1911 de 
eerste urnen en sieraden gevonden bij het bewerken van 
een stuk land ten zuiden van het Oegstgeester Kanaal, vlak 
bij korenmolen De Vlinder (afb. 3). De ontdekking werd uit-
eindelijk door de tuinders Jungerius en Kralt doorgegeven 
aan Holwerda, de onderdirecteur van het Rijksmuseum 
van Oudheden (RMO) in Leiden (afb. 4). Dit leidde begin 
1913 tot de aankoop van de archeologische vondsten door 
het museum. In september van hetzelfde jaar besloot de 
heer Heemskerk een stuk naastgelegen land om te spitten 
ten behoeve van de bollenteelt, waarbij opnieuw resten 
van het Merovingische grafveld naar boven kwamen. Ook 
de beroemde gouden riemgesp is toen gevonden. Vlak 
na de ontdekking was nog niet duidelijk wat het precies 
was, want in de krant schrijft men nog over een ‘met goud 
bewerkt gevest van een zwaard’. De nieuwe vondsten 
waren eind 1913 aanleiding tot een kleine opgraving door 

het RMO (afb. 5). Daarbij werden niet alleen meer urnen 
gevonden, maar ook grondsporen opgetekend van lijkgra-
ven en kuilen met brandresten van crematies. Eind 1913 
kon het museum de nieuwe vondsten aan de collectie 
toevoegen, die deels waren aangekocht van Jungerius en 
Heemskerk. De eerste bevindingen over het grafveld pu-
bliceerde dr. Holwerda al het jaar daarop in het Leids Jaar-
boekje. Het kwam vanwege de ligging bekend te staan als 
het grafveld van Rijnsburg, maar in feite lag het (tot 1961) 
net binnen de gemeente Oegstgeest. Na de eerste publi-
catie bleef het lange tijd stil. 

Een tweede RMO-opgraving volgde in de zomer van 
1924, toen opnieuw potten tevoorschijn kwamen. Deze 
opgraving vond plaats onder leiding van wetenschappe-
lijk assistent Remouchamps (afb. 6). Bijzonder was dat er 
nog verteerde houtresten van doodskisten te zien waren. 
En om één van de graven werd zelfs een cirkelvormige 
greppel aangetroffen (waarover later meer). Mevrouw 
Eerdbeek-Claasen, een bekende hobby-archeologe uit 
Katwijk, was bij haar bezoek verbaasd over de ‘lege urnen’ 

Afb. 3. Topografische kaart van de vindplaats van het grafveld rond 
1900 en de situatie rond 1990.
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die bij de lijkbegravingen werden gevonden (zie kader). Tegenwoordig is het voor archeologen 
duidelijk dat zulke potten een grafgift waren met voedsel voor de overledene in het hiernamaals.

Tot een definitieve publicatie over alle vondsten kwam het niet, waarschijnlijk door het 
vroegtijdig overlijden van Remouchamps in 1927 op 35-jarige leeftijd aan een infectie. Wel 
werden in 1925 en 1929 nog zeven urnen door het RMO aangekocht, ongetwijfeld enkele 
‘nakomertjes’ uit het grafveld.

Hoewel de vondsten van het grafveld een rol speelden in het wetenschappelijk debat van 
voor en na de Tweede Wereldoorlog, bleef een nader overzicht over het gevonden materiaal 
achterwege. Wel was het grafveld in 1986 onderwerp van een afstudeerscriptie. Verder is in 
2002 is een deel van de skeletten bestudeerd. In 2011 werd de informatie over het grafveld 
opnieuw tegen het licht gehouden in een promotieonderzoek. Een eindpublicatie over het 
grafveld is in voorbereiding.

Afb. 5. Er zijn geen 
overzichtsfoto’s van de oude 
opgravingen in Rijnsburg. 
Deze foto van de opgraving 
van een Merovingisch grafveld 
op de Huinerveld in Putten uit 
1925 geeft een aardig beeld. 
Achteraan de opgravingstent 
met vlag. Bron: Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden (neg.
nr. C1952).
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Afb. 4. J.H. Holwerda (1873–1951) leidde in 1913 de opgraving 
van het grafveld. Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Afb. 6. A.E. Remouchamps (1892–1927) had in 1924, 
het jaar van deze foto, de dagelijkse leiding bij de 
opgraving van het grafveld. Bron: Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden (neg.nr. C1044).

Ooggetuigeverslag van de opgraving van Remouchamps in 1924

Uit een lezing over het dorp Rijnsburg door mw. M.L.H. Eerdbeek-Claasen uit 1930

Ik ben destijds door de vriendelijkheid van den Heer Remouchamps, den helaas zoo jong gestorven geleerde, 
in de gelegenheid geweest zelve een middag bij het onderzoek van het grafveld getuige te zijn. Duidelijk waren 
daar nog in den grond de sporen van vergane doodkisten te zien. Zelfs was er bij een iets dieper gelegen graf 
nog een gedeelte van de houten kist te zien, vermoedelijk door het water zoo goed bewaard. Merkwaardig was 
een ander graf, waarin een geraamte van een jongeling lag met de wapens nog in de hand en langs het lijf. Deze 
versierde wapens vielen, zoodra zij aan de buitenlucht waren blootgesteld, als stof uit elkaar. Eigenaardig, dat er 
bij die graven ledige urnen werden gevonden. De betekenis van deze urnen is niet duidelijk, doch mogelijk nog een 
overblijfsel van vroegere heidensche gewoonte om, hoewel er geen brandurn meer noodig was, toch een ledige 

urn bij het lijk te plaatsen.
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Afb. 7. Ligging van 
het grafveld van 
Rijnsburg op basis 
van het archeologisch 
onderzoek tussen 1913 
en 2006.



11Beoordeling en begrenzing van het 
rijksmonument

Plannen voor woningbouw vlakbij het rijksmonument 
leidden tot de vraag hoe groot het grafveld eigenlijk was. 
Het was immers maar voor een deel onderzocht. Daarom 
werden meerdere keren proefsleuven gegraven (afb. 7), 
om te beginnen in 1998 door de ROB (nu Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed). In het stuk land waar in 1911-1913 
door de tuinder drie steken diep was gegraven, bleken 
nog grafkuilen aanwezig te zijn. Eén van de kuilen die ge-
deeltelijk werd onderzocht om de kwaliteit van de resten te 
bepalen, bleek zelfs een paardengraf te zijn. De botresten 
in de graven bleken nog goed genoeg om de status als 
rijksmonument te verlengen. 

Omdat de graven zich concentreerden op oude zand-
ruggen, is in 1999 door de ROB de ligging van deze 

ruggen in kaart gebracht door middel van grondboringen. 
Om de begrenzing van het grafveld op de zandruggen 
beter te bepalen, zijn later extra sleuven gegraven. De 
zuidgrens van het grafveld werd in 2002 bepaald door 
het Amsterdam Archeologisch Centrum (AAC) van de 
Universiteit van Amsterdam. Tot slot werd de grens aan 
de noord- en westzijde in 2005-2006 vastgesteld door het 
bedrijf RAAP. Daardoor kon de grens van het rijksmonu-
ment beter worden vastgesteld. 

Voordat we ingaan op de sporen van vondsten uit het 
grafveld, schetsen we in het volgende hoofdstuk eerst een 
beeld van de vroegmiddeleeuwse bewoning in de Oude 
Rijnstreek. 



12 Hoofdstuk 2
Een nieuw begin. Van Romeinse tijd naar 
vroege middeleeuwen

Het komen en gaan van de Romeinen

Als één van de grote rivieren van West-Europa is de Rijn al 
duizenden jaren lang een belangrijke rivier. Zeker toen de 
hoofdstroom van de Rijn nog bij Katwijk uitmondde in de 
Noordzee, maakte dit de Oude Rijnstreek tot een politiek 
en economisch strategisch gelegen gebied. De Romeinen 
zagen dit belang ook al en besloten in de 1e eeuw na Chr. 
de grens van hun rijk, de limes, langs de Oude Rijn te 
leggen. Ze bouwden een lint van forten langs de rivier, 

zoals bij Leiden-Roomburg, Valkenburg en de ‘Brittenburg’ 
vlakbij Katwijk aan Zee.

Door de komst van de Romeinen groeide de bevolking 
sterk en leefde de economie op, omdat het leger be-
voorraad moest worden met voedsel. Rond het jaar 300 

Afb. 8. Ligging van de Romeinse forten langs de grens van het 
Romeinse Rijk, die liep langs de Oude Rijn. De Brittenburg is 
inmiddels verdwenen in zee.



13en schoonheid (afb. 8a). De schaal is gemaakt in de 3e 
eeuw en werd gebruikt om bij een feestmaal de handen 
te wassen. Pas later, rond het jaar 350, werd de schaal 
hergebruikt als urn voor het begraven van de verbrande 
resten van (ten minste) twee mannen en een vrouw. Welk 
familiedrama hierachter zat is niet bekend, maar duidelijk 
is wel dat de nabestaanden de schaal als een oud, belang-
rijk erfstuk gebruikten om de doden bij te zetten. Zo was 
voor de toeschouwers en de goden duidelijk hoe belang-
rijk deze personen waren.

Na nieuwe politieke onrust en een grote druk op de 
grenzen van op drift geraakte Germaanse groepen, 
waaronder de Franken, was het in het begin van de 5e 
eeuw definitief afgelopen met het laatste restje Romeins 
gezag. Men moest het zelf maar uitzoeken. Op basis van 
het aantal bekende archeologische vondsten betekende dit 
voor de Zuid-Hollandse kuststreek dat het aantal inwoners 
ineenschrompelde van zo’n 15.000 in de 2e en 3e eeuw 
tot slechts enkele honderden in de 4e en 5e eeuw. 

Na het definitieve vertrek van de Romeinse machtheb-
bers valt er voor lange tijd een sluier over de gebeurtenis-
sen in het Nederlandse kustgebied. Daarmee verdween 
ook de toenmalige geschiedschrijving uit onze streken. 
Het zijn vrijwel alleen nog de archeologische resten uit 
de bodem die voor de 5e tot 7e eeuw een beeld kunnen 
schetsen van de bewoningsgeschiedenis in dit gebied. 

kwam het Romeinse Rijk in de problemen. Het gezag 
van de keizer werd betwist door tegenkeizers, wat leidde 
tot onderlinge strijd binnen het Romeinse leger. Daar 
kwam nog bij dat de inflatie de pan uit rees, waardoor 
geld steeds minder waard werd. Van buitenaf ontstond 
een druk op de grens, omdat Germaanse groepen graag 
binnen het Romeinse Rijk wilden wonen. Deze groepen 
waren verdreven door ruzie binnen hun eigen stam of 
door conflicten met andere stammen. Een deel van de 
nieuwkomers bestond uit krijgsgevangenen die door de 
Romeinen op het platteland van Noord-Frankrijk te werk 
werden gesteld als slaven. Op de achtergrond van al deze 
ontwikkelingen speelden in de Hollandse duinstreek ver-
natting van de bodem, uitputting van de landbouwgrond 
en zandverstuivingen een rol. De vraag van het Romeinse 
leger eiste wat dit betreft zijn tol. 

In de 4e eeuw herstelde het Romeinse staatsgezag 
zich voor een deel. Langs de Rijn bezette het leger slechts 
enkele forten, zoals de Brittenburg. Zo bleef de verbinding 
naar Brittannië in stand. Daar werd namelijk veel tarwe 
verbouwd, dat men goed kon gebruiken voor de Romeinse 
troepen langs de limes en in het Duitse Rijnland. Deze 
legereenheden bestonden steeds minder uit soldaten 
uit het Middellandse Zeegebied. Men besloot om ook 
Germaanse huurlingen aan te nemen om de grenzen 
te bewaken. Samen met hun familie mochten groepen 
Germanen zich binnen het Romeinse Rijk vestigen. 

Andere groepen Germanen die ten noorden van de 
grens bleven wonen, wilden de Romeinen graag te vriend 
houden. Daarom gaf men leiders luxe cadeaus, zoals goud, 
sieraden en bronzen serviesgoed. Dat dit ook in Rijnsburg 
gebeurde, is te zien aan een bijzondere schaal die in 2016 
is gevonden in een crematiegraf vlakbij de kruising 
Vinkenweg-Voorhouterweg. De bronzen schaal 
heeft de vorm van een adelaar met vleugels en 
stond symbool voor macht, onafhankelijkheid 

Afb. 8a. De schaal van Rijnsburg 
(lengte 42 cm).Foto Restaura, Heerlen.



14 Het ‘Wilde Westen’

Op basis van wat bekend is uit oude histo-
rische geschriften en archeologische ontdek-
kingen van buiten het westelijk kustgebied 
van Nederland is een beeld te schetsen hoe 
het er in de Oude Rijnmond aan toe moet zijn 
gegaan. Door het wegvallen van het Romeinse 
staatsgezag kwam de feitelijke militaire macht te 
liggen bij de lokale hulptroepen en hun nakome-
lingen, die waren gelegerd in de resterende forten 
zoals Valkenburg en de Brittenburg. De lokale com-
mandant daarvan werd een krijgsheer, die in een soort 
‘voetbalcompetitie’ met andere krijgsheren uit andere 
regio’s streed om de toegang tot de macht en de grootste 
welvaart. Om aan de macht te blijven moest een krijgsheer 
een goedgevulde schatkist hebben, want zo kon hij zijn 
familie en gewapende volgelingen, in feite zijn voormali-
ge soldaten, aan zich binden. Een deel van die welvaart 
kreeg hij door bij de lokale boerenbevolking een ‘belasting’ 
in natura op te eisen. Verder organiseerde hij regelmatig 
plundertochten over land of zee in naastgelegen gebieden. 
Het heeft allemaal iets van maffiapraktijken. Van handela-
ren die voeren over de Rijn kon een krijgsheer ook een 
afdracht eisen, maar aan de andere kant moest hij ze ook 
te vriend houden. Dezen voerden immers producten aan 
uit het Duitse Rijnland die van nature niet in de eigen regio 
te vinden waren, zoals wijn, tarwe, maalstenen, slijpste-
nen, drinkglazen, draaischijfaardewerk, ijzerbaren, zilver 
en goud.

Vanaf ongeveer 500 na Chr. is de bevolking weer 
zodanig gegroeid dat we archeologisch een beter beeld 
krijgen. Omdat er nog geen dijken waren en men rekening 
moest houden met het getij, woonde men op plaatsen 
waar het droog bleef (afb. 9a). Dit waren de hoge rivieroe-
vers en het duingebied. Het na de Romeinse tijd herstelde 
bosgebied werd door de groeiende bevolking gekapt om 
plaats te maken voor akkers. De moerassige delen van 
het landschap werden gebruikt als hooi- en weiland. In 

het uitgestrekte veengebied ten noorden en zuiden van de 
Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht woonde men nog niet. 
Dat zou pas later in de middeleeuwen ontgonnen worden. 
Geschat wordt dat in de Merovingische periode maar een 
paar duizend mensen in de Zuid-Hollandse kuststreek 
woonden, waarvan ongeveer de helft in de Rijnstreek en 
aangrenzende duinen. Het was dus een wereld van ‘ons 
kent ons’.

Tot welke stam we de bewoners van de Oude Rijnmond 
moeten rekenen, is niet duidelijk. Twee stammen die in 
de vroegmiddeleeuwse Rijndelta politiek een hoofdrol 
speelden, waren de Franken en de Friezen. Organisato-
risch waren het chiefdoms, die worden gekenmerkt door 
de vorming van lokale elites. Een krijgsheer kon daarbij 
uitgroeien tot een ‘kleinkoning’ of koning. Het voortbestaan 
van de groepsnaam en de omvang van zijn machtsgebied 
wisselde naar mate van het succes van zijn bewind. 

De Franken was een verzamelnaam voor enkele 
verschillende stamverbanden. Rond 360 werden ze 
verdreven uit oostelijk Nederland en vestigden zich als 
bondgenoten van de Romeinen in Brabant en het Schel-
degebied. Daar vestigden zij de kern van een nieuw rijk 
onder leiding van het Merovingische koningshuis. Door 

Afb. 9. Gewapende vroegmiddeleeuwse soldaten, circa 830 na Chr. 
(naar een pentekening uit het Utrechts Psalmboek).



15een combinatie van verovering én het gebruiken van de 
culturele erfenis van de overwonnen Romeinen, groeide 
het Frankische Rijk in enkele generaties uit tot meest suc-
cesvolle leidende macht in West-Europa. Rond het jaar 
500 bekeerde koning Clovis zich tot het katholieke geloof. 
Dit paste ook goed bij zijn presentatie als de opvolger van 
de West-Romeinse keizers. 

In hoeverre de Franken politiek werkelijk iets te zeggen 
hadden over de Oude Rijnmond weten we niet. Dit lag ver 
weg van het Frankische machtscentrum en was nog niet 
van een groot belang. Hooguit doorkruiste een Frankisch 
leger de Rijnmond bij het verjagen van plunderaars in het 
Frankische achterland, zoals in 526 de Deense koning 
Hygelac.

De Friezen worden pas in het begin van de 7e eeuw 
opnieuw genoemd in de historische bronnen, na een 
stilte van enkele eeuwen. Net als in het Hollandse kust-
gebied ontbreken in Friesland en Groningen archeologi-
sche vondsten uit de 4e eeuw vrijwel geheel. Ook daar 
was sprake van een sterke ontvolking door politieke en 
economische problemen. Nieuwe vormen van sierspel-
den en aardewerk uit de 5e eeuw wijzen op de komst 

van kolonisten in het noordelijk kustgebied. Dezen waren 
afkomstig uit het Duitse mondingsgebied van de Elbe en 
de Wezer en Denemarken. Archeologen beschouwen 
deze ‘nieuwe Friezen’ niet als dezelfde stam die bekend 
is uit de Romeinse tijd. De nieuwkomers vernoemden zich 
ofwel naar het gebied waar ze gingen wonen, of de naam 
is overgenomen als ‘geuzennaam’ van de Franken. 

Toen de Franken in de 7e eeuw serieus werk maakten 
van de verovering van de Nederlandse delta, kenden 
zij namelijk letterlijk hun klassieken. Hun strijd tegen de 
heidense Friezen was vooral een confrontatie met de 
machthebbers die ze in het centrale rivierengebied tegen-
kwamen tussen Dorestad (het latere Wijk bij Duurstede) en 
Utrecht. De benaming ‘Fries’ ging uiteindelijk gelden voor 
alle kustlanden van Zeeuws-Vlaanderen tot aan de Wezer. 
Dit gebied was onderverdeeld in drie delen (afb. 10). Dit is 
de reden dat de kuststreek van Zeeland, Zuid-Holland en 
Noord-Holland nog lange tijd bekend stond als West-Fri-
sia. De naam Holland verdrong vanaf 1100 de naam 
West-Friesland steeds verder naar het noorden. 

Hoe de bewoners van de Oude Rijnstreek zichzelf 
oorspronkelijk noemden, is dus niet te zeggen. Misschien 

Afb. 9a. In de vroege 
middeleeuwen mondde de 
Oude Rijn uit in de Noordzee 
bij Katwijk. Dagelijks was 
in de waterwegen nog sprake 
van eb en vloed. Pas rond 
1200, toen de riviermonding 
dicht raakte, kwam hieraan 
een eind.
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Afb. 10. Reconstructie van 
Nederland in de vroege 
middeleeuwen, met de 
ligging van de verschillende 
regio’s en in de tekst 
genoemde plaatsen.
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voelde men zich eerder Rijnlander? Voor buitenstaanders 
noemde men zichzelf vanaf circa 600 waarschijnlijk Fries, 
zoals wij ons zelf in het buitenland Hollander of Nederlan-
der noemen. 

Aardewerk en de herkomst van de 
bewoners

Voor Holwerda was het na de 
ontdekking van het grafveld van 
Rijnsburg in 1913 duidelijk. De twee 
verschillende soorten aardewerk 
die gevonden waren, wezen op het 
samenleven door twee verschil-
lende stammen. De typisch Fran-
kische, op de draaischijf vervaar-
digde potten wezen op Franken 
(afb. 11). De kleinere groep uit 
de hand gevormde, eenvoudiger 
potten met Saksische versiering 
waren gemaakt door Angelsaksen 
(afb. 12). Die woonden hier slechts 
tijdelijk, omdat ze uiteindelijk naar 
Engeland wilden emigreren. Zijn 
idee paste helemaal in de toen-
malige tijdsgeest. Daarbij werden 
voorwerpen alleen gezien als een 
directe afspiegeling van iemands 
identiteit en cultuur. Intussen 
weten onderzoekers dat het 
niet zo eenvoudig ligt. Het zou 

hetzelfde zijn als iedereen die een spijkerbroek draagt een 
Amerikaan noemen.

De interpretatie van archeologische voorwerpen 
hangt sterk af van het soort voorwerp en de regionale 
context. Het typisch Frankische aardewerk was handels-
waar, dat gemakkelijk was aan te voeren over de Rijn 
vanuit de omgeving van Keulen. Dat zegt dus niet direct 

Afb. 11. Voorbeelden uit het grafveld 
van draaischijfaardewerk dat werd 
geïmporteerd uit het Frankische 
Rijnland. Bron: Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden. (h 1913/11.14, h 
1913/11.5a, h 1925/2.5b, h 1913/11.54)

a

c

b

d
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iets over de etnische achtergrond van de gebruikers. Het 
weinige aardewerk met ‘Angelsaksische’ versiering hoeft 
niet meteen te wijzen op de komst van immigranten uit 
Noord-Duitsland of Friesland-Groningen. Maar ze zullen 
in plaats daarvan ook niet zo gauw als handelswaar in de 
Rijnmond terecht gekomen zijn. Dergelijke potten werden 
namelijk als huisvlijt door boerinnen gemaakt, in tegen-
stelling tot het Frankische draaischijfaardewerk uit echte 
werkplaatsen. Wellicht was slechts een handvol import-
bruiden van buiten de Rijnstreek verantwoordelijk voor het 
maken van de Angelsaksische potten? Ook bestaat de mo-
gelijkheid dat de typische potvormen en versieringen van 
buitenaf zijn overgenomen omdat ze in de mode raakten.

In theorie kan de groei van het aantal inwoners in de 
Rijnstreek alleen op rekening van een paar honderd res-
terende bewoners uit de 4e eeuw worden geschreven. 
Maar dat is natuurlijk niet waarschijnlijk. Contacten op het 
gebied van politiek en handel leidden tot het introuwen van 
buitenstaanders, een wijd verspreid netwerk van familie-

relaties en de komst van kolonisten. Op basis van de op-
gegraven sieraden, aardewerk en huisbouwtraditie zal het 
niet verbazen dat de Rijnstreek cultureel werd beïnvloed 
vanuit de omliggende regio’s. Zo kwam een deel van de 
hierboven al genoemde importproducten en sieraden uit 
het Frankische achterland van de Rijn. Invloed uit Friesland 
en Groningen is op basis van de handgemaakte ‘Angel-
saksische’ potten en een enkel sieraad pas merkbaar in 
de 6e eeuw. De verhuizing in de 5e eeuw van Angelsak-
sische groepen uit Noord-Duitsland en Denemarken ging 
duidelijk aan West-Nederland voorbij. Daarvoor was het 
gebied, met zijn beperkte bewoningsmogelijkheden, niet 
interessant genoeg. Het grote Engeland was voor hen 
het beloofde land. Wat betreft de 6e en begin van de 7e 
eeuw is het echter niet uitgesloten dat enkele Angelsaksen 
vanuit Engeland naar de Rijnstreek zijn verhuisd, gezien 
de goede contacten met dit gebied. Zoals we in hoofdstuk 
4 zullen zien, is de beroemde gouden gesp van Rijnsburg 
één van de mooie voorbeelden hiervan.

a b

Afb. 12. Twee 
voorbeelden uit het 
grafveld van potten in 
‘Angelsaksische’ stijl. 
Bron: Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden 
(h 1913/11,75 en h 
1921/10,1).
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Het dagelijks leven

Families van boeren-krijgers

De samenleving in die tijd bestond uit ‘boeren-krijgers’ 
die waren georganiseerd in familieverbanden, met op 
een hoger niveau de stam. De sociale ongelijkheid 
was groot, omdat de mensen verdeeld waren over ver-

schillende rechtelijke standen. Hieruit was het moeilijk 
hogerop te komen. De meeste mensen behoorden tot 
de stand der ‘vrijen’ en hadden het recht een wapen 
te dragen. Zij waren bijna allemaal boer, want steden 

Afb. 13. Reconstructie van een woonstalhuis.
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kustgebied. 

Vrije lieden die rijker en machtiger waren dan de 
gewone boeren behoorden tot de adel. Uit hun families 
kwamen de krijgsheren en (klein)koningen voort, die hun 
volgelingen leidden in tijden van oorlog, maar ook een 
rol vervulden als rechter en priester. Onder hun volgelin-
gen bevonden zich dikwijls krijgers uit allerlei uithoeken 
van de Germaanse wereld. De laagste stand hadden 
‘onvrijen’, oftewel slaven zonder rechten en bezittingen. 
Zij waren vaak krijgsgevangenen die te werk waren 
gesteld als personeel op boerderijen. Ook veel van de 
vrije kleine boeren raakten in de loop van de vroege 
middeleeuwen hun vrijheid kwijt. Zij onderwierpen zich, 
gedwongen door schulden of hongersnood, vrijwillig aan 
een heer in ruil voor bescherming. Voorwaarde was dat 
ze als ‘horigen’ een stuk land van de heer bewerkten, in 
ruil voor een deel van de opbrengst of het verrichten van 
klussen. Verhuizen mochten zij niet, zodat de heer altijd 
verzekerd was van gratis arbeid.

Uit je stand kon je maar moeilijk ontsnappen. Zelfs 
kinderen kregen automatisch de stand van hun ouders. Je 
sociale status hing echter vooral af van je netwerk en de 
trouw die je beloofd had aan iemand anders.

Het bieden van gastvrijheid en vrijgevigheid aan 
familie en vrienden speelde een grote rol. Maar net als 
tegenwoordig kwamen ook ruzies binnen en tussen 
families voor. Omdat de reputatie niet op het spel mocht 
staan, leidde dit tot vetes en eerwraak. Het spreekwoord 
‘oog om oog, tand om tand’ verwijst nog naar het verde-
digen van de eer van de familie. Om dit geweld niet uit de 
hand te laten lopen, kon de eer worden afgekocht door 
via een rechter een vastgestelde boete of afkoopsom 
te betalen aan het slachtoffer. Rechterlijke kwesties die 
speelden in de regio werden besproken op de ‘ding-
plaats’, waar alleen vrije mannen voor de rechter hun 
zaken konden voorleggen.

Woonplaatsen en levensonderhoud

Door de opgraving van vroegmiddeleeuwse woonplaat-
sen, onder meer in Katwijk-Zanderij, Oegstgeest-Nieuw 
Rhijngeest en het dorpscentrum van Rijnsburg, hebben we 
een aardig beeld hoe de mensen woonden en aan de kost 
kwamen. Vrijwel iedereen leefde van het boerenbestaan 
en woonde in gehuchten van zo’n drie tot vijf boerderijen. 

Gebouwen werden gemaakt van hout, met lemen 
wanden en een rieten dak (afb. 13). Het belangrijk-
ste gebouw op het erf was het woonstalhuis. Dit werd 
bewoond door de boer met zijn gezin, en eventueel nog 
met een inwonende opa en oma of ongetrouwde broer 
of zus. Soms had men ook een knecht of dienstmeid in 
huis. De bewoners maakten gebruik van een woonkeu-
ken met slaapplaatsen, met vaak nog een aparte woon- 
of werkruimte in het voorhuis. In het andere deel van het 
huis lag de stal. Hoe meer koeien de boer op stal had, 
hoe langer het woonstalhuis. Om dit hoofdgebouw lagen 
diverse schuren voor opslag van zaaigoed, voedselvoor-
raden, hooi, gereedschappen en wagens. Verder was er 
een waterput aanwezig. Het erf was omgeven door een 
schutting van vlechtwerk. Na ongeveer 30 jaar waren de 
gebouwen aan vervanging toe. De nieuwbouw zal zijn uit-
gevoerd door de oudste zoon die het bedrijf overnam. 

De boeren richtten zich op zelfvoorziening, dus een 
gemengde bedrijfsvoering van akkerbouw en veeteelt (afb. 
14). Omdat in de Rijnstreek maar weinig goede landbouw-
grond te vinden was, maar des te meer grasland voor vee, 
lag de nadruk op het houden van koeien. Daarnaast hield 
men ook wat schapen en enkele varkens. Deze dieren 
leverden niet alleen vlees, huiden, melk en kaas, maar ook 
mest. Die kon gebruikt worden om de akkers vruchtbaar 
te houden. Kunstmest bestond immers nog niet. Op de 
akkers verbouwde men vooral granen als rogge, gerst en 
spelt. Tarwe was lastiger te verbouwen op de bodems in 
de Rijnstreek. Dit werd daarom regelmatig aangevoerd via 
de Rijnhandel. Op het menu stonden verder niet alleen 
groenten zoals tuinbonen, erwten, peen, sla, knollen en 



21

kolen, maar ook hazelnoten en fruit. Door de nabijheid van 
de Rijn en kleinere waterlopen zal er regelmatig vis op het 
menu hebben gestaan. 

Verder verbouwde men raapzaad voor het uitpersen 
van olie en vlas voor het weven van linnen. Van scha-
penwol sponnen en weefden vrouwen wollen stoffen. Het 
weven van een kledingset kostte wel drie maanden, dus 
daar werd zuinig mee omgegaan.

Naast de voorziening in de eerste levensbehoeften 
verrichtte men op de boerderij nog allerlei andere soorten 
huisvlijt, zoals bierbrouwen of het maken van kammen uit 
stukken gewei van edelhert. Ook was er altijd wel iemand 
in de buurt te vinden die kon smeden of huiden bewerkte 
tot leer. Mensen die fulltime een bepaald ambacht uitvoer-
den, waren er bijna niet; bijna alles werd gedaan naast het 
boerenbestaan. 

Om afdrachten te betalen aan een heer en om aan 
handelswaren van buiten de Rijnstreek te komen, zoals 

ijzer, maalstenen, aardewerk en luxe producten als gouden 
sieraden en wijn, streefde men naar de productie van wat 
overschot. Te denken valt aan wollen en linnen stoffen, 
huiden, vlees, honing, boter en misschien ook kazen en 
stokvis. Ook moeten we denken aan het leveren van 
diensten als schipper en tussenhandelaar. Juist omdat de 
nadruk in het kustgebied lag op veeteelt, had een deel van 
de boeren de tijd om in het vaarseizoen erop uit te trekken. 
In de Merovingische tijd was deze handel nog vrij klein van 
omvang. Producten werden verkregen door ruilhandel. 
Een echte geldeconomie met kleingeld bestond nog niet. 
De goudstukken die in omloop waren, werden bewaard 
als vermogen, vaak in de vorm van luxe sieraden. Op 
een gunstig moment kon men het goud schenken aan 
aanhangers of gebruiken als smeergeld in het politieke 
machtsspel. Pas vanaf 700 nam de handel toe, sloeg men 
weer zilveren munten en maakten de Friezen naam in de 
‘Friese handel’.

Afb. 14. De boeren in 
het vroegmiddeleeuwse 
kustgebied hielden veel 
koeien.
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De mens achter de grafvondsten

Onderzoek naar grafvelden uit een ver verleden is bij gebrek 
aan schriftelijke bronnen de enige manier om meer te weten 
te komen over de mensen zelf. Hoe oud ze werden, hun 
gezondheid en welke begrafenisrituelen ze hadden, geeft 
veel informatie over de toenmalige samenleving.

Het aantal graven

Het grafveld strekt zich uit over een afstand van 
ongeveer 100 bij 100 meter (afb. 7 en 15). Daarbin-

nen zijn zowel lijkgraven als crematies aangetroffen. 
Hoeveel precies is niet duidelijk, omdat de archeo-
logen maar voor een deel konden optekenen waar de 
urnen en graven gevonden zijn. Er zijn aanwijzingen 
voor in elk geval 255 graven, waarvan ongeveer 30 
% lijkbegravingen. Maar er is nog een groep van vier 
‘brandplekken’ en 77 ronde kuilen, met daarin resten 
houtskool en crematie. Zijn dit crematiegraven zonder 
urn (‘brandgraven’)? Of zijn het afvalkuilen met resten 
van de brandstapel? Dit is niet goed onderzocht met 
de oude opgravingsmethoden in 1913 en 1924. Daarom 
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Afb. 15. Plattegrond van 
het deel van het grafveld 
dat is opgegraven in 1913 
en 1924.



23wordt het aantal graven van het grafveld afgerond naar 
boven en ingeschat op 300.

Binnen het grafveld zijn ten minste drie concentra-
ties graven te zien: in het zuidwesten, het oosten en het 
noorden. Vermoedelijk gaat het om verschillende families, 
die gelijktijdig van het grafveld gebruik maakten. Op basis 
van 300 graven kan berekend worden dat in de 150 jaar 
dat het grafveld bestond, daar een gemeenschap van 
ongeveer 60 levende mensen bij hoorde. Op een boerderij 
woonden gemiddeld zes mensen, zodat vanuit ongeveer 
tien boerderijen mensen op het grafveld werden bijgezet.

De manier van begraven en cremeren

In de Merovingische tijd kwamen grafvelden voor met zowel 
lijkgraven als crematiegraven. De keuze voor de wijze van 
begraven hing niet af van een bepaalde etnische achter-
grond, maar was een persoonlijke afweging binnen de 
familie, die afhing van lokale of regionale gebruiken. Later 
zou dit onder invloed van het christendom veranderen naar 
begraafplaatsen waar alleen werd begraven. Pas in de 20e 
eeuw werd cremeren door de kerk weer toegestaan.

Kijken we naar de ligging van de lijkgraven in het grafveld 
van Rijnsburg, dan liggen er – voor zover bekend – veel 
met het hoofd in het zuiden of zuidwesten en een enkele 
keer in het noorden. Een aantal skeletten lag op hun zij met 
opgetrokken knieën en een ander deel lag uitgestrekt op 
de rug. Veel doden zijn met kleding aan neergelegd in een 
kuil zonder kist. Resten van halfvergaan hout van kisten zijn 
maar in een paar graven gezien. Dat de overledenen in hun 
kleding werden begraven blijkt uit enkele kledingspelden, 
sieraden en riemgespen die zijn teruggevonden. De kleding 
zelf is in de grond helemaal vergaan. Een enkele keer werd 
er ook een pot in het graf meegegeven. Hierin zat mogelijk 
eten of drank voor in het hiernamaals. 

Opvallend is dat er om enkele grafkuilen veel open 
ruimte ligt. Lag over deze graven misschien een kleine 
grafheuvel? Zulke heuveltjes zijn namelijk wel bekend 

van andere grafvelden uit de Merovingische tijd, soms 
voorzien van een cirkelvormige greppel. Bovendien is bij 
graf 4 in het Rijnsburgse grafveld een cirkelvormig hekje 
geplaatst dat op zo’n heuveltje wijst (afb. 27). Mochten er 
meer grafheuvels hebben bestaan, dan zijn ze later in de 
middeleeuwen geheel verdwenen bij het omploegen tot 
akkerland of bij het omspitten door de tuinders. 

Het cremeren van de doden vond plaats op een houten 
brandstapel. Ook in dit geval droeg de dode kleding, zoals 
duidelijk wordt door enkele verbrande kledingspelden 
die tussen de crematieresten zijn gevonden. Hierdoor 

Afb. 16. Urn en een deel van de crematieresten. De pot is gemaakt 
op de draaischijf en geïmporteerd uit het Duitse Rijnland. Bron: 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (h 1913/11.69).



24 verbrandden de botten tot grote en kleine brokken. Een 
deel van de crematieresten en verbrande bijgiften werd 
verzameld uit de resten van de brandstapel. Daarna 
werden ze in een urn gestopt en begraven in een kuiltje 
in de grond. De botten werden dus niet fijngemalen tot as, 
zoals tegenwoordig bij crematies het geval is (afb. 16). 

Zowel bij lijkbegravingen als crematies werden soms 
grafgiften meegegeven. Enkele kammen, gemaakt van 
het gewei van edelherten, waren bedoeld voor de per-
soonlijke verzorging in het hiernamaals. Ook een knijp-
schaar en een pincet kwamen de dode van pas om zich 
te verzorgen. Fragmenten van dierenbotten zitten soms 
ook tussen de grafvondsten. Het is niet duidelijk hoe deze 
botten in de graven terecht zijn gekomen. Wijst dit op mee-
gegeven vleesmaaltijden? Of is het oud slachtafval van 
bewoning uit de Romeinse tijd, dat rondslingerde op de 
locatie van het latere grafveld? 

Leeftijd, lengte en gezondheid

Een aantal van de opgegraven menselijke skeletten is ge-
analyseerd. Hieronder bevond zich een tweetal jongens 
van 7 tot 8 jaar, een tiener – mogelijk een vrouw – van 12 
tot 18 jaar, vijf vrouwen van ongeveer 20 tot 25, hooguit 35 
jaar, en twee mannen van ergens tussen de 22 tot 28 jaar 
en 35 tot 60 jaar. Ook al is dit slechts een kleine bestu-
deerde groep, het beeld van een lage levensverwachting 
sluit goed aan bij andere middeleeuwse grafvelden. Dit 
komt vooral door het ontbreken van een goede gezond-
heidszorg. Er was een hoge kindersterfte en volwassenen 
werden vaak niet ouder dan een jaar of veertig. Vrouwen 
hadden een hogere kans te overlijden in het kraambed. 
Ook overleed men eerder door geweld. Dit betekent niet 
dat er helemaal geen oude mensen waren, ze kwamen 
alleen minder voor dan nu. 

Een groep die bijna nooit wordt aangetroffen in 
vroegmiddeleeuwse grafvelden zijn baby’s. Hiervoor zijn 
meerdere oorzaken. Ten tijde van de ontdekking van het 

grafveld waren de opgravingstechnieken nog niet verfijnd 
genoeg om kleine botresten op te merken. Ook vergaan 
deze kwetsbare botjes eerder in de grond. Verder is de 
ervaring bij andere opgravingen dat baby’s meer langs de 
randen van een grafveld werden begraven. 

Van twee volwassen mannen en twee volwassen 
vrouwen kon de lichaamslengte berekend worden. Dit was 
1,76 tot 1,85 meter voor de mannen en 1,65 tot 1,73 meter 
voor de vrouwen. Dit zijn lengtes die voor weldoorvoede 
mensen van tegenwoordig ook normaal zijn. Middeleeuw-
se mensen waren dus niet zo klein als men vaak denkt. 
Pas later nam door de slechte leefomstandigheden, vooral 
in de steden, de lichaamslengte af. Vanaf 1860 nam de 
lengte weer toe door de grotere welvaart.

De onderzochte botten gaven soms aanwijzingen voor 
bepaalde ziektes. Zo had één van de volwassen vrouwen 
last van reumatoïde artritis in haar hals. Deze ziekte leidt 
tot gewrichtsontstekingen. Een andere vrouw had ook al 
last van een gewrichtsziekte, namelijk artrose. Wanneer 
er geen aanwijzingen voor dodelijke ziektes of verwondin-
gen op het bot te zien zijn, blijft het toch nog de vraag 
of mensen een natuurlijke dood zijn gestorven. Niet alle 
ziekte en geweld laat immers sporen na op het bot. De 
gebitten van de overledenen waren relatief gezond. Het 
scheelt natuurlijk dat suiker in Europa nog onbekend was. 
Gaatjes kreeg men dus niet zo gauw.

Vrouwen met sierspelden en kettingen

Uit zowel de vondsten in Rijnsburg als van andere grafvel-
den uit de vroege middeleeuwen is gebleken dat grafgiften 
van sierspelden en kettingen meestal werden meegege-
ven aan volwassen vrouwen die overleden in de bloei van 
hun leven. Grote kans dat ze getrouwd waren toen ze 
stierven, of waren bezweken in het kraambed. Voor hun 
reis naar het hiernamaals werden ze extra mooi aange-
kleed met persoonlijke bezittingen.
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Kenmerkende grafgiften voor vrouwengraven zijn 
onder andere kledingspelden en kralenkettingen (afb. 17). 
Een in het Friese kustgebied veel gebruikte speld had 
een niervormig kop- en voetplaatje. Deze plaatjes waren 
versierd met twee tegenover elkaar staande, gestileer-
de vogelkoppen. De vogels stellen waarschijnlijk twee 
raven van de heidense god Wodan voor, genaamd Hugin 
(gedachten) en Munin (geheugen). Verder zijn ringvormi-
ge spelden gevonden en een enkele in de vorm van een 
schijf. Kledingspelden werden door vrouwen niet alleen 
gebruikt om een mantel of omslagdoek vast te spelden. 
Soms werden ze ook gebruikt om een overschort vast te 
maken bij beide schouders (afb. 18). 

De meest luxe sierspeld is schijfvormig. Deze is 
gemaakt van zilver en versierd met cloisonné: kleine cellen 
waarin plaatjes rode almandijn (een halfedelsteen) en 
groenblauwe glaspasta is aangebracht. Onder de plaatjes 
almandijn zit een dun plaatje van goud met een wafelpa-
troon, zodat de broche extra schittert in het zonlicht. 

De dertien gevonden kettingen bestaan voorname-
lijk uit kralen van glaspasta in allerlei kleuren en vormen 
(afb. 20). Maar ook kralen van barnsteen en schijfjes bot 

Afb. 17. Reconstructie van de klederdracht van een 
vroegmiddeleeuwse vrouw. Haar bovenkleed wordt bij elkaar 
gehouden door twee kledingspelden. Bron: Huis van Hilde.

Afb. 18. a: Voorbeelden van twee bronzen kledingspelden uit het 
grafveld, een met een beugel en vogelkoppen en een ringvormige 
speld. b: Een voorbeeld van een bijna complete speld, gevonden in 
Den Haag.

a

b

Afb. 19. Zilveren kledingspeld met versiering van rood almandijn 
en groenblauwe glaspasta. Datering circa 550-600. Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden.
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1 cm

Afb. 20. Voorbeelden van kralenkettingen. De kastanjebruine grotere 
kralen zijn gemaakt van barnsteen. Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden.

Afb. 21. Deze ‘Donarknots’ is gemaakt van bot en werd door 
vrouwen gedragen als amulet.

Afb. 22 (rechts). Resten van drie kammen. Kammen waren gemaakt 
van dierenbotten, of van gewei van edelherten. De verschillende 
onderdelen werden aan elkaar vastgemaakt met metalen pennetjes.
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komen voor. Er zit zelfs een ‘kraal’ tussen die bestaat uit 
een randscherfje van een oud Romeins drinkglas! De ver-
schillende kleuren van de kralen waren niet alleen mooi 
om te zien, maar hadden vermoedelijk ook een magische 
betekenis, als amulet. Zo stond barnsteen bekend om zijn 
helende kracht.

Mannen en jongens met wapentuig

Een deel van de mannengraven was voorzien van wapens. 
Het meegeven van wapens in graven deed men niet 
zomaar. Op deze manier werd de ideale rol als vrije man 
en krijger benadrukt als volgeling of als leider. Zo zorgden 

de nabestaanden ervoor dat een sterke voorouder be-
scherming bood vanuit het hiernamaals. Op speciale 
momenten kon dit extra belangrijk zijn. Te denken valt aan 
het eerste mannelijk familielid dat in een nieuw grafveld 
werd bijgezet. Of wanneer de nabestaanden zich bedreigd 
voelden in hun positie door rivaliserende families. Een 
grafveld was daarmee ook een politieke arena. 

Op een begraving met een zwaard wijst een klein 
fragment van een zwaardkling dat gevonden is in graf 6. 
Verder wijzen enkele ijzeren beslagnieten uit graf 3 en 
enkele losse vondsten op graven waarin een schild in het 
graf is meegegeven. Jammer genoeg zijn de precieze 
vondstomstandigheden niet duidelijk, en ook niet of er nog 
andere wapens bij deze schilden gevonden zijn.

Meer weten we over de wapens uit twee jongens-
graven. Zij overleden toen ze ongeveer 7 tot 9 jaar oud 
waren. Eén van hen is in 1913 opgegraven in graf 13 
in het oostelijk deel van het grafveld. Hij had een klein 
‘zwaardmes’ (een sax) meegekregen. 

Dit gold ook voor de jongen in graf 4, opgegraven in 
1924. Zijn graf had van de nabestaanden meer aandacht 
gekregen: hij was begraven in een kist en om het graf 
was een cirkelvormig funderingssleufje gegraven. Re-
mouchamps had gezien dat hierin resten van een houten 
hekje zaten. Voor hem reden genoeg om een foto én 
detailtekening te maken (afb. 25 en 26). Twee rechthoe-
kige sporen aan de zuidkant van de kringgreppel lijken 
wel deurposten van een ingang te zijn. De ingang en het 
cirkelvormige hek stonden symbool voor zijn nieuwe, be-
schermende ‘huis’ (afb. 27).

De jongen in graf 4 had meer meegekregen dan alleen 
een sax, die bij zijn rechterschouder lag. Aan dit wapen 
zat ook een kleine speerpunt vastgeroest. Verroeste 
afdrukken van textiel maken duidelijk dat beide wapens 
waren omwikkeld met een doek. Niet op de plattegrond 
aangegeven zijn andere kleine vondsten uit dit graf: de 
resten van een bronzen gesp, een stukje barnsteen en 
twee vuursteentjes (afb. 25). Deze vuursteentjes moeten 
onderdeel zijn geweest van een ‘aansteker’. Door met een 

1 cm

Afb. 23 (boven). Voor de persoonlijke 
verzorging gebruikten zowel vrouwen als 
mannen pincetten.

Afb. 24 (rechts). Dit zijn resten van een 
ijzeren knijpschaar. Waarom deze schaar 
is meegegeven bij de crematie is niet 
duidelijk. Om in het hiernamaals nog je 
haar te kunnen knippen? Of verwijst het 
naar een beroep als schapenscheerder of 
textielbewerker? 1 cm
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N
A

A

B

B

1 m

‘zwaardmes’(sax) 
textielresten

textielresten

handvat van bot
 resten hekwerk

 resten hekwerk?

resten kist

pot

sax en lanspunt
(op elkaar) 

funderings-
sleufje

grafkuil

lanspunt

lanspunt
en sax
waren aan 
elkaar 
vastgeroest

vertinde bronzen gespbronzen 
beslagfragment

bronsfragment

barnsteenfragment

vuurstenen voor vuurslag

knikwandpot

Afb. 25. Technische tekening van de plattegrond van graf nr. 4 en 
de daarin gedane vondsten. Schaal plattegrond 1:50, wapens en 
aardewerk 1:4 en overige voorwerpen 1:2. 
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vonken. Door dit te doen boven wat droge tondelzwam of 
stro kon een vuurtje gemaakt worden (afb. 28). Op basis 
van de vorm van de gesp en de grootte van de sax kan het 
graf gedateerd worden rond het jaar 600. 

Het meegeven van kleine wapens bij beide jongens 
paste bij hun leeftijd. Dit was het moment dat zonen van 
vrijgeborenen en de elite hun eerste wapentraining kregen 
(afb. 29). Vanaf hun twaalfde werden mannen volgens de 
wet als volwassen beschouwd, waarbij men onder andere 
mocht getuigen in rechtszaken of een eed van trouw 
zweren aan een krijgsheer.Afb. 26. Foto uit 1924 van graf nr. 4, met de skeletresten van een 

jongen van ongeveer zeven tot negen jaar oud. Bron: Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden (neg.nr. C1092).

Afb. 27. Impressie van graf nr. 4, waar een cirkelvormig hekwerk symbool stond 
voor de bescherming van een jongensgraf. Mogelijk dat de ingangspartij was 
voorzien van houtsnijwerk, bijvoorbeeld in de vorm van twee beschermende goden?

Afb. 28. Het maken van een 
vuurtje met een tondelset: 
vuursteen, ijzeren vuurslag 
en licht brandbaar materiaal. 
Tot ongeveer 1900 werd deze 
techniek nog gebruikt. Het 
verdween door de uitvinding van 
de lucifer.

Afb. 29. Impressie van de eerste wapens die de jongen uit graf nr. 4 
ontving van zijn vader, namelijk een groot mes (sax) en een kleine 
speer. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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Zwaardkraal

Een kraal van barnsteen valt op door zijn grootte van 5,4 
centimeter. Bij het gat is slijtage te zien van het touwtje 
waaraan deze kraal hing. Dit was een zogenaamde 
‘zwaardkraal’, die als amulet aan de zwaardschede hing 
(afb. 30 en 33) en het zwaard extra kracht moest geven. 
Ook voor deze vondst geldt dat de precieze vondstom-
standigheden niet bekend zijn. Hij zou samen gevonden 
zijn met onder meer een kralenketting. Betekent dit 
dat de kraal niet als zwaardkraal in een graf terecht is 
gekomen, maar is gebruikt als deel van een ketting in een 
vrouwengraf?

Speelschijven

Onder de vondsten bevinden zich ook vier ronde speel-
schijven van een bordspel (afb. 31). Ze zijn gemaakt 
door een stukje af te zagen van de ronde kop van een 
dijbeen van een koe. Bordspelen die men toen kende 
waren onder meer het molenspel, tabula (‘tafels’, een 
soort backgammon) en hnefa-tafl (‘vuisttafel’) (afb. 32). 
Of deze speelschijven deel uitmaakten van een compleet 
bordspel is niet bekend. Ze zouden gevonden zijn samen 
met een kralenketting en twee kledingspelden, wat typisch 
is voor een vrouwengraf. Bordspelen verwacht men echter 
eerder bij rijker uitgevoerde mannengraven. Misschien dat 
de speelschijven, als ze inderdaad uit een vrouwengraf 
komen, als amuletten zijn gebruikt?

Afb. 30. Zwaardkraal 
van barnsteen, die 
gedragen werd als 
amulet bij het zwaard. 
Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden.

Afb. 31. Vier benen speelschijven van een bordspel. Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden.

Afb. 32. Impressie van een spelletje Hnefa-tafl, oftewel ‘vuist tafel’.
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In 1998 is een paardengraf ontdekt. Dit graf is slechts voor 
een deel onderzocht om de kwaliteit van het bot vast te 
stellen (afb. 7). Duidelijk is wel dat het paard op de linkerzij 
lag met het hoofd naar het noorden. De schofthoogte van 
het volwassen dier was ongeveer 1,34 meter, een paar 
centimeter kleiner dan de gemiddelde schofthoogte voor 
die tijd. De paarden van toen waren wat grootte betreft 
vergelijkbaar met een moderne pony. Paardengraven 
komen in grafvelden maar weinig voor. Dit waren vrijwel 
altijd hengsten of ruinen, die als rijpaard dienden. Omdat 
paardengraven in grafvelden worden geassocieerd met 
een elitegraf, kan in de buurt ervan het graf van een krijger 
verwacht worden.

De gouden gesp van Rijnsburg

De meest beroemde vondst uit het grafveld is de gouden 
riemgesp, aangekocht in 1913. Deze zou volgens de 
tuinders gevonden zijn samen met een kleurig versierd 
riembeslag en een muntgewicht uit het Byzantijnse Rijk. 
De gesp en het beslagplaatje maakten deel uit van een 
riem waaraan een zwaard hing (afb. 33). Het gaat dus 
waarschijnlijk om een mannengraf, dat op basis van het 
type gesp gedateerd kan worden tussen circa 680 en 750 
na Chr.

De riemgesp is een mooi staaltje edelsmeedkunst (afb. 
34). De grootste lengte van de gesp is slechts 10,5 centi-
meter. De basis bestaat uit verguld brons. De rechthoekige 
omlijsting bestaat uit gevlochten gouddraad. Daarbinnen 
is een gouden plaatje aangebracht waarin een patroon 
in reliëf is gehamerd. Vervolgens is het plaatje versierd 
met koordvormig gouddraad (filigraan). Als je goed kijkt, 
blijkt deze zogenaamde dierstijl-versiering te bestaan uit 

Afb. 33. De gouden gesp was onderdeel van een zwaardriem. Het 
beslagplaatje was bevestigd aan de achterkant van de riem. Verder is 
het gebruik van een ‘zwaardkraal’ weergegeven. 

1 cm

VERVANGEN
Afb. 34. Een bijzondere grafinhoud: een riemgesp met gouden 
versiering, een riembeslag met almandijn en email en een 
Byzantijns muntgewicht. Schaal 1:1. Bron: Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden (h 1913/11.88, 89 en 90.



32

vier in elkaar grijpende mythische draken (afb. 35). Deze 
beschermden de drager van de gesp, net zoals de draken 
hun goudschatten beschermden in hun ondergrondse 
holen. 

Het plaatje bij de gesp is niet alleen versierd met 
gouddraad, maar ook met goudcloisonné, net als bij de 
zilveren schijfvormige broche in afb. 19. Ook bij de gesp 
zijn de cellen ingelegd met rode almandijn en groenblauwe 
glaspasta. De almandijn is, net als vrijwel alle almandijn in 
vroegmiddeleeuwse sieraden, via handelsnetwerken ge-
importeerd uit de regio India-Pakistan. 

Wanneer we kijken naar de vorm en versiering van de 
gesp, dan blijken er grote overeenkomsten te bestaan met 
gouden gespen uit Engeland, vooral met grafvondsten in 
de regio Kent (afb. 36). Daar had zich een regionale ver-
sieringsstijl ontwikkeld. Het enige verschil is dat de Rijns-
burgse gesp niet driehoekig van vorm is, maar rechthoe-
kig. Het lijkt er dus op dat de gesp uit Kent afkomstig is, al 
is niet uit te sluiten dat het een lokaal gemaakte imitatie is. 

Het rechthoekige beslagplaatje van een gordel is ook 
van verguld brons gemaakt (afb. 34). De geometrische 
versiering in cloisonné is opgevuld met zowel almandijn 
als wit en blauw email. Vergelijkbare vondsten zijn niet 
bekend, maar de versiering past binnen dezelfde stijl als 
andere sieraden uit vroegmiddeleeuws Friesland en Kent. 

Dat het bronzen muntgewicht met het blote oog 
gevonden is, mag een wonder heten: de afmetingen 
zijn slechts 2,2 x 2,1 x 0,5 centimeter (afb. 34). Op het 
gewichtje staat een Byzantijns kruis met ernaast de 
Griekse lettercombinatie ΓΑ (gamma en alfa). Dit staat 
voor 6 Griekse nomisma, oftewel 1 Romeinse uncia (ons) 
van 27,3 gram. Dat men gebruik maakte van standaard-
maten uit Byzantium is niet zo vreemd. Als laatste, ooste-
lijke restant van het Romeinse Rijk had het nog steeds een 
belangrijke culturele invloed in West-Europa, waaronder 
de Lage Landen aan de Noordzee. Regionale Germaanse 
leiders in Europa lieten zich voor hun gouden munten zelfs 
inspireren op de exemplaren die de christelijke Byzantijn-
se keizer sloeg in Constantinopel (het huidige Istanboel).

Afb. 35. Ontleding van het dierstijlpatroon op de gouden gesp tot vier mythische draken, met in elke hoek een kop met oog.



33Muntgewichten werden samen met een gelijkarmige 
weegschaal gebruikt om het juiste gewicht in gouden of 
zilveren munten af te wegen (afb. 37). Munten waren 
immers niet altijd even betrouwbaar als nu. Elke geslagen 
munt kon ietsje verschillen in gewicht en goudgehalte. 
Voor zover er nog Romeins bronzen kleingeld in omloop 
was, was de waarde daarvan zo laag dat het niet werd 
gewogen. Verder was wegen nodig, omdat munten 
niet altijd beschikbaar waren. Dan werd betaald met 
afgewogen fragmenten van gouden of zilveren baartjes of 
afgehakte stukjes. 

Het gewichtje uit Rijnsburg weegt tegenwoordig 
slechts 22,8 gram, dus 4,6 gram lichter dan zijn waarde 
aangeeft. Dit kan zijn veroorzaakt door het lange verblijf in 
de bodem en het schoonmaken bij de conservering. Ook 
was de techniek van het maken van gewichten nog niet 
zo fijn ontwikkeld. Aan de andere kant is het bekend dat 

handelaren expres iets lichtere muntgewichten gebruik-
ten, zodat ze meer voordeel hadden zonder dat de klant 
het doorhad! 

Het muntgewichtje in het graf stond wellicht symbool 
voor de rol van de overledene als handelaar. Zo verzorgde 
hij zijn familie en aanhangers met goederen en goud.

Omdat deze vondsten niet door archeologen zijn op-
gegraven, is niet bekend of de landarbeiders wat gemist 
hebben uit dit belangrijke graf. Daardoor blijven we met 
veel vragen zitten. Hoorden bij het muntgewicht nog 
andere gewichtjes en een balans? Lagen in dit graf ook 
een zwaard en andere wapens? Komen de barnstenen 
zwaardkraal en de vier speelschijven eigenlijk ook uit dit 
graf? Bestaat er een verband met het paardengraf dat 
in 1998 is gevonden? Vragen waarop wij het antwoord 
schuldig moeten blijven.

NOORDZEE

Kent

Rijnsburg

Afb. 36. Vindplaatsen van 
rechthoekige en driehoekige 
gespen in ‘Kentse stijl’.
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Duidelijk is wel dat de gouden gesp van een belangrijk 
persoon was met aanzien. De kwaliteit van de gesp wijst 
op iemand uit een koninklijk gevolg. Waarschijnlijk was het 
een krijgsheer die diende onder een koning die in de Rijn-
streek of ergens anders in het westelijk kustgebied zijn re-

sidentie had. In het volgende hoofdstuk zal verder worden 
ingegaan op deze koninklijke connectie.

Heidens en een beetje christelijk?

Wanneer we een etiket op het grafveld van Rijnsburg 
willen plakken, hoe zouden we het dan typeren? Op basis 
van het gelijktijdig voorkomen van zowel begraven als 
cremeren, de weinige grafgiften en de overeenkomst met 
sieraden uit grafvelden in het Nederlandse kustgebied 
kunnen we spreken van een heidens ‘Fries’ grafveld. Dat 

Afb. 37. Het in Rijnsburg gevonden muntgewicht werd gebruikt 
om bij betalingen het aangeboden zilver of goud precies af te wegen. 
Hier een zeldzaam voorbeeld van een kistje met inzetbak voor 
Byzantijnse muntgewichten en weegschalen, gevonden in Egypte. 
Datering 5e-7e eeuw (© Petrie Museum UC 80559, UCL).
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is op zich niet verwonderlijk, omdat de kustgebieden nu 
eenmaal meer onderling contact met elkaar hadden. Maar 
er was in de Oude Rijnstreek wel een sterkere Frankische 
culturele invloed merkbaar door de ligging aan de Rijn. 

Ook al is het grafveld als heidens te bestempelen, dit 
betekent niet dat de bewoners van de Oude Rijnstreek 
nog nooit van het christendom hadden gehoord. Het Fran-
kische Rijk en ook een deel van Engeland was al over-
gegaan op het katholieke geloof en met deze gebieden 
had de Oude Rijnstreek handelscontacten. Holwerda be-
schouwde het “bronzen blokje” met kruisje als “het oudste 
christelijke symbool uit onze streken”. De man in het graf 
met de gouden gesp was volgens hem dan ook “een der 
eersten van zijn volk die waarschijnlijk den nieuwen gods-
dienst had aangenomen”. Dat Holwerda een Byzantijns 
muntgewicht voor zich had, was hem ontgaan. De aanwe-

zigheid van een muntgewicht zegt dus niet gelijk iets over 
het geloof van de begraven krijgsheer. 

Hetzelfde geldt voor de sierspelden met daarop een 
kruisvorm (zie afb. 19 en 38). Deze sieraden werden 
waarschijnlijk niet gedragen om hun christelijke symboliek, 
maar omdat men ze mooi vond. Honderd procent zeker 
weten we dat natuurlijk niet. Eventuele christenen in 
het grafveld zouden lastig te herkennen zijn. Aanvanke-
lijk waren er namelijk geen vaste regels hoe christenen 
begraven dienden te worden. Pas vanaf de 8e eeuw 
keurde de kerk cremeren af. Heidenen die net bekeerd 
waren tot het christendom zagen Christus waarschijnlijk 
vooral als een sterkere god, die men toevoegde aan het 
rijtje goden zoals Wodan, Thor en Freyja. Het zou nog 
een paar eeuwen duren voordat de bevolking werkelijk 
geloofde met hart en ziel. 

Afb. 38. Deze kledingspeld  
is versierd met een 
kruisvorm. Of dit ook wijst 
op het begraven van een 
christen in het grafveld, is 
niet met zekerheid te zeggen. 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden.
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Van grafveld naar graafschap

Noord en zuid. De ruimtelijke ordening van 
de Rijnstreek

Wanneer we kijken naar de ligging van het grafveld van 
Rijnsburg in het landschap, dan blijkt dat men deze plek 
niet zomaar had uitgekozen. Het lag op een wat hoger 
gelegen zandrug vlak naast de oude Vliet. Deze zorgde 
voor een goede afwatering en was tevens een lokaal grens-
riviertje tussen Rijnsburg en Oegstgeest (afb. 39). Maar 
ook de ligging van het grafveld ten opzichte van het enige 
andere bekende Merovingische grafveld in de Rijnstreek 
is opvallend. Dit lag in Katwijk-Klein Duin en is ontdekt in 
1906 en opgegraven in 1910-1911. Het Katwijkse grafveld 
lag op een plaats waar in de Romeinse tijd een militaire 
wachtpost lag, halverwege de route tussen de Romeinse 
forten Valkenburg en de Brittenburg.

Andere grafvelden uit de Merovingische tijd zijn in de 
regio van Oude Rijnmond nog nooit ontdekt. Blijkbaar werd 
een deel van de bevolking niet in grotere grafvelden bijgezet, 
maar begraven op kleine, minder makkelijk te ontdekken 
locaties. Dit blijkt onder meer uit de opgraving van de Me-
rovingische nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. 
Daar lag, verspreid langs de rand van de bewoning, een 
handvol lijkgraven, van zowel enkele kinderen als volwas-
senen. De graven van twee jonge mannen met wapens die 
in 2018 even verderop aan de Plesmanlaan in Leiden zijn 
ontdekt, hoorden wellicht ook bij deze groep. Er bestond 
dus een scheve verhouding tussen grafvelden en losse 
graven. Daarom wordt vermoed dat de grafvelden van 
Rijnsburg en Katwijk niet alleen bedoeld waren voor de 
bewoners van de dichtstbij gelegen bewoning. Het lijkt er 
eerder op dat leden van een paar belangrijke families uit de 
Rijnstreek er werden begraven. 

De krijgsheer met de gouden gesp hoeft dus niet in 
Rijnsburg zelf gewoond te hebben. Misschien kwam hij 
wel uit Oegstgeest? Het is namelijk opmerkelijk dat tussen 
de boerderijen van Nieuw Rhijngeest ook heel bijzonde-
re vondsten zijn gedaan die verwijzen naar internationa-
le contacten van een lokale of regionale elite met zowel 
Franken als Engelse Angelsaksen. Het gaat in de eerste 
plaats om twee graven van rijpaarden met hun paarden-
tuig. De bronzen versiering van dit tuig lijkt erg op vondsten 
uit Engeland. Verder werd in een voormalig kreekje dat 
door de nederzetting liep een zilveren schaal opgegraven. 
Die schaal was geofferd aan de goden om een gunst af 

Afb. 40. De schaal van Oegstgeest. Foto Restaura, Heerlen.
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te smeken. Hiervoor bestond kennelijk een goede reden, 
anders zou men er niet zo’n luxe schaal voor over hebben 
gehad. De versiering op de schaal wijst op een datering in 
de periode 600-750 en een herkomst uit het Duitse, Fran-
kische Rijnland (afb. 40).

wa

duinruggen

ringwalburg van Rijnsburg
(circa 890 - 1050 na Chr.)

reconstructie van het grond-
gebied van ‘Rodulfsheim’ (Rijnsburg)
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Afb. 39. Reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap en 
bewoning in de Oude Rijnstreek, met daaronder de kaart van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland van 1746. 
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Maar ook op de zuidoever wijzen vondsten op de 
aanwezigheid van invloedrijke personen. Zo is in het 
grafveld van Katwijk in een urn een vergulde versiering 
van een drinkhoorn aangetroffen, die ook wijst op cultureel 
contact met Engeland (afb. 41). En op korte afstand van 
het grafveld, in de vroegmiddeleeuwse nederzetting die in 
de Katwijkse Zanderij is opgegraven, sloeg men gouden 
munten. De bijzondere gouden voorwerpen die rond 600 
begraven werden en de aanwijzing voor muntslag, wijzen 
op de aanwezigheid van een koninklijke familie in het 
Oude Rijnmondgebied. Deze koning voorzag enkele voor-
aanstaande leden uit zijn gevolg van rijke geschenken, die 
vervolgens zijn meegegeven in hun graf, of, zoals in het 
geval van de schaal, zijn geofferd. 

De residentie van de koninklijke familie verwacht men 
in of vlakbij het oude Romeinse fort van Valkenburg. Het 
roemruchte Romeinse verleden van deze locatie was ideaal 
om de status van zijn heerschappij duidelijk te maken. 
Hoe de macht van de koning zich verhield tot omliggen-
de gebieden laat zich slechts vermoeden. Als ‘bewaker’ 
van de Rijnmond had hij een sterke troef in handen bij het 
controleren van handelsverkeer richting zowel Engeland 
als het Frankische Rijnland. Dit verklaart wellicht de 
herkomst van de luxe voorwerpen als de gouden gesp, 
de drinkhoornversiering en de zilveren schaal, namelijk als 

diplomatieke geschenken om doorgang te hebben over de 
Rijnroute voor het handelsverkeer. 

Tot hoe lang het koninkrijk aan de Oude Rijnmond 
heeft bestaan, blijft verhuld in de historische mist. Waar-
schijnlijk werd het steeds verder in het nauw gebracht door 
de steeds verder oprukkende macht van de Franken en de 
Friezen. Aan één van beide partijen verloor de Rijnmond 
uiteindelijk zijn zelfstandigheid. 

De Frankische machtsovername en de 
eerste kerken

In 7e eeuw kregen de Frankische machthebbers meer 
belangstelling voor de verovering van het Friese kustge-
bied. Dit kwam tot een hoogtepunt rond het jaar 700. De 
Franken veroverden toen het gebied langs de Rijn, maar 
korte tijd later werd het heroverd door de Friese koning 
Redbad. Pas na zijn dood in 719 konden de Franken 
West-Frisia definitief innemen. De gevolgen van de 
machtsovername zijn merkbaar in het grafritueel. Aan de 
bijzettingen in het grafveld van Rijnsburg kwam al snel een 
einde, maar het grafveld van Katwijk werd nog gebruikt 
tot circa 750-800. Drie lijkbegravingen van mannen met 
wapens uit dit grafveld wijzen door hun datering rond 700 
op een verband met de politieke spanningen. De behoefte 
om deze mannen te begraven als ideale helden was groot. 
Het is niet goed te bepalen of dit graven waren van aan-
hangers van de Friese of Frankische partij. 

Afb. 41. Reconstructie van de drinkhoorn uit het grafveld van 
Katwijk-Klein Duin, die is gevonden in een urn. Alleen de vergulde 
versiering in de vorm van een roofvogelkop is opgegraven. 
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kwamen missionarissen uit Angelsaksisch Engeland naar 
het veroverde gebied om het katholieke geloof te verkon-
digen. Bekend zijn vooral Willibrord en Bonifatius, die hun 
Friese broedervolk graag wilden bekeren (afb. 42). In 
Noordwijk en omgeving was volgens de lokale traditie in 
de 9e eeuw Sint Jeroen werkzaam. 

Onder invloed van het nieuwe geloof raakte het 
grafveld van Rijnsburg buiten gebruik. In Katwijk sug-
gereert een groep lijkgraven met het hoofd in westelijke 
richting dat er nog enige tijd christenen zijn begraven. Be-
graafplaatsen bij kerken werden echter de nieuwe locaties 
waar doden werden bijgezet. Het kan geen toeval zijn 
dat de oudste twee kerken, namelijk die van Valkenburg 
en Oegstgeest, op zowel de zuid- als noordoever van 
de Oude Rijn te vinden zijn, net als eerder de Merovingi-
sche grafvelden. De kerk in het voormalige Romeinse fort 
Valkenburg zal gesticht zijn uit naam van de Frankische 
koning. Die maakte namelijk aanspraak op alle oude forten 
als opvolger van de Romeinse keizer. De Valkenburgse 
kerk en bijbehorend land en boerderijen werden door hem 
geschonken aan de bisschoppelijke St.-Maartenskerk van 

Utrecht. Die kon de inkomsten uit dit bezit goed gebruiken 
voor het instandhouden van de nieuwe kerk met priester. 

De kerk van Oegstgeest werd gesticht op slechts 
een steenworp afstand van het Merovingische grafveld 
bij Rijnsburg. Verantwoordelijk voor de bouw van deze 
kerk was iemand van de elite. Deze omarmde meestal 
als eerste het nieuwe geloof, daarin gevolgd door zijn 
aanhang. De kerk kwam via Willibrord uiteindelijk in 
handen van het klooster Echternach, waar hij abt was tot 
aan zijn dood in 739. 

Deze twee kerken waren nog maar het prille begin. 
Het zou nog enkele eeuwen duren voordat overal in de 
omliggende dorpen een kerk was gebouwd. 

Van Rodulfsheim naar Rijnsburg en verder

Intrigerend zijn de verdere ontwikkelingen in Rijnsburg. Uit 
één van de oudste historische bronnen over de Rijnstreek 
weten we dat dit eerder Rodulfsheim heette, ‘woonplaats 
van Rodulf’. Een groot deel hiervan werd, waarschijnlijk 
rond 800, door Radulf en zijn vrouw (of zus?) Aldburga aan 
de bisschop van Utrecht geschonken. Zo verzekerden zij 
en hun familie en afhankelijken zich van hun zielenheil in 
het hiernamaals. Omdat de boerderijen van Rodulfsheim 
ten zuiden van de Vliet lagen, en de akkers ten noorden 
ervan, werd dit in de schenking voor de duidelijkheid erbij 
vermeld. 

Opgravingen pal naast de oude dorpskerk van 
Rijnsburg tussen 1949 en 1966 maken duidelijk dat Ro-
dulfsheim in ongeveer het jaar 600 was gesticht. In de tijd 
van de schenking door Radulf en Aldburga werd ook een 
kapel in de nederzetting opgericht. Kennelijk lag hier het 
bestuurscentrum van hun landerijen, een hof. Uit latere 
bronnen uit de middeleeuwen blijkt dat Rijnsburg echter 
deel uitmaakte van de Oudenhof én de parochie van 
Oegst geest. Kennelijk was Rodulfsheim bestuurlijk aan 
Oegstgeest toegevoegd. 

Dit vond plaats rond 890, toen de West-Friese graaf 
Gerulf, de stamvader van het Hollandse gravenhuis, 

Afb. 42. De boodschap van het christendom in vroegmiddeleeuws 
Frisia werd gebracht door Angelsaksische missionarissen.
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een geschikte plek zocht voor de bouw van een fort. Als 
vertegenwoordiger van de Karolingische koning diende 
hij de lokale bevolking immers te beschermen tegen de 
aanvallen van Vikingen. Die waren kort daarvoor nog 
verjaagd uit het westelijk kustgebied. De brede oeverwal 
waarop Rodulfsheim lag was een goede locatie voor zijn 
Rijnsburg, die bestond uit een cirkelvormige, versterkte 
aarden wal met een doorsnede van 200 meter en daarbui-
ten een brede gracht. 

Het is de grote vraag of de graaf een oude familieband 
met het oude Rodulfsheim had. Opvallend is namelijk, dat 
ene Radulf  ̶  dezelfde als uit Rodulfsheim?  ̶  ook bezit 
had in ‘Overdorp’ dat mogelijk lag in Katwijk-Zanderij of 
Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. In beide plaatsen had de 
West-Friese graaf later een centrale landbouwhof. En is 
het toeval dat, nadat het fort in Rijnsburg weer verdwenen 
was, gravin Petronilla in 1133 op dezelfde plaats als de 
kapel een nonnenklooster voor het zielenheil van de gra-
felijke familie stichtte?

Kortom, het politieke landschap van de rijke vondsten 
uit grafvelden en het koninkrijk aan de Rijnmond lijkt zich 
later in de middeleeuwen voort te zetten. Alleen nu in de 
vorm van kerken en hoven in handen van graven. Deze 
graven kunnen als bestuurders van buiten zijn neergezet 
door de Franken. Maar het zou niet verbazen wanneer zij 
bestonden uit de lokale adel, die eerder al een rol vervulde 
in het kleine koninkrijk en nu zijn diensten aanbood aan de 
Franken om zijn machtspositie te behouden.

Hoe we de geschiedenis ook reconstrueren, in de 
Oude Rijnmond loopt er een lijntje van het Merovingische 
grafveld van Rijnsburg naar de ‘kraamkamer’ van het 
graafschap Holland. Laten we daarom zuinig zijn op het 
rijksmonument. Daarom is het goed dat het niet alleen in 
de vorm van dit boekje, maar ook als Merovechpark beter 
zichtbaar is voor het publiek.

Afb. 44. Reconstructie van een ringwalburg aan de binnenzijde 
met poortgebouw.
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Merovechpark. De verbeelding van het 
grafveld

met medewerking van Marcel Eekhout en Paul de Kort (Parklaan buitengewone projecten)
Afbeeldingen: Parklaan buitengewone projecten

Bescherming én recreatie

Om het grafveld voor de toekomst te behouden, is door 
de gemeente gekozen voor de aanleg van een park. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten: de aanwezigheid van 
het park beschermt het archeologisch rijksmonument 

en geeft daarnaast een meerwaarde aan de woonwijk. 
Om te voorkomen dat de vroegmiddeleeuwse grafres-
ten worden verstoord door boomwortels, is het gebied 
opgehoogd met grond.

Afb. 45. Ontwerpschets van 
het Merovechpark, een verstilde 
plek omgeven door bomen, met 
een spoor van kralen.
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In het parkontwerp is het historisch belang van deze 
plek zichtbaar gemaakt. Het park bestaat uit een verstilde 
plek omgeven door bomen (afb. 45). De verstilde plek 
bestaat uit een centraal cirkelvormig gazon, het ‘kralen-
veld’. Hier liggen vroegmiddeleeuwse kralen zoals die in 
de grond worden gevonden, maar dan sterk vergroot. De 
cirkelvorm van het grasveld geeft de ruimte een bijzon-
dere sfeer. Op het gras kan gerust en gespeeld worden. 
Rondom het veld ligt een hoger gedeelde met plaats voor 
bomen en paden voor hardlooprondjes. Door zijn ruigte en 
grillige bomen is het een ontdekkingsplek voor kinderen. 

Voor de beplanting is gekozen voor diverse meerstam-
mige loofbomen. Direct rondom het gazon staat zoete 
kers, met daarbuiten haagbeuk, (geelbladige) esdoorn, 
winterlinde, veerbladige es, pluimes, zakdoekjesboom en 
meelbes (afb. 46). 

Twee van de toegangspaden worden opgesierd door 
plantenborders. In het ontwerp hiervan is het slingerende 
patroon uit de gouden gesp van Rijnsburg verwerkt. De 

bloemenborder

bloemenborder

uitzichtpunt 

kralen

kralen

kralen

Oegstgeesterkanaal

Afb. 46. Voorontwerp van het Merovechpark, met kralen op drie 
locaties en twee plantenborders.
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beplanting van de borders bestaat onder meer uit verschil-
lende soorten asters, kattenkruid, vingergras, ruwe smele, 
longkruid en daglelies. 

Verder staan in het parkdeel met bomen nog vijf 
betonnen zitbanken. Eén van de banken die zicht geeft 
over het kralenveld, is voorzien van het patroon van 
de gesp van Rijnsburg in terrazzo (afb. 47). Langs het 
Oegstgeesterkanaal is een picknicktafel te vinden met 
de computertablet uit de Romeinse tijd, een ‘tabula’ 
(schrijfplankje met bijenwas). Ten slotte maakt een infor-
matiebord over het Merovingische grafveld het verhaal 
compleet.

Kleurige kralen

Langs de hoofdpaden van het park wordt men op drie 
plaatsen verrast door kralen. Dit is een verwijzing naar 
de kralenkettingen die bij de opgravingen gevonden zijn. 
Door hun kleuren en speelsheid zijn de kralen erg geschikt 
voor een verwijzing naar het vroegmiddeleeuwse verleden 
van het park (afb. 48). Op basis van vier kraalvormen zijn 
35 sterk vergrote kralen gemaakt van keramiek. Ook een 
grote zwaardkraal van natuursteen bevindt zich hiertussen. 
Het maken van de kralen was een hele klus, en is gedaan 
door Cor Unum ceramics&art en Segno d’Arte (afb. 49).

Afb. 47. De in terrazzo 
uitgevoerde gespenbank.

Afb. 48. Het kralenveld zoals 
het is uitgevoerd (maart 2020) 
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Afb. 49. Drie productiestadia van het maken van de kralen. a: Handmatige productie en afwerking; b: De kralen moesten zes tot 
acht weken drogen voordat ze werden gebakken in de oven. c: De gebakken kralen met fundering.

a

c

b
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Verantwoording van de illustraties

Voor zover niet in de tekst weergegeven: 

Diggel Archeologie, Haarlem:
Afbeeldingen 2, 2a, 7, 8, 9, 9a, 10, 13, 14, 15, 22,  
23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, en 44.

Parklaan buitengewone projecten:
Afbeeldingen 45, 46, 47, 48 en 49.
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