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Robert Stein & Hans Mol 
Hoven in Holland – Start van de toepassing van HISGIS in Holland 
 
Vroegmiddeleeuwse agrarische hoven worden gekenmerkt door 
grootgrondbezit, in combinatie met een onderhorige, afhankelijke 
positie van de boeren. Zij speelden een cruciale rol in de politieke, 
economische en juridische ontplooiing van de vorstendommen in de 
Nederlanden. 
 
De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat hoven nauwelijks 
voorkwamen in Holland. Een publicatie uit 1942 van Johan Philip de 
Monté ver Loren (1901-1975) wees echter uit dat er voor dit gewest in 
de late middeleeuwen nog tal van relicten van oudere hoven zijn 
overgeleverd. 
Bovendien is het duidelijk dat die voornamelijk zijn gesitueerd langs de 
geestrug die de langgerekte ruggengraat vormt van het graafschap 
Holland.  

Johan Philip de Monté ver Loren 
(1901-1974) 



Met een onderzoeksproject naar de 
Hollandse hoven tussen ca. 900 en 1300 
willen we de discussie over de economische 
en politieke betekenis van de Hollandse 
hoven nieuw leven inblazen. De hypothese is, 
dat de graven van de Hollandse dynastie der 
Gerulfingen van hun Merovingische en 
Karolingische voorgangers een reeks hoven 
overnamen, en er in de Ottoonse tijd nog 
diverse aan toevoegden, die de kernen van 
hun politieke, economische en juridische 
macht gingen vormen.  
De geestgronden en het strand waren 
cruciaal als fysieke verbindingslijnen tussen 
deze vooralsnog kleine centra van macht en 
agrarische productie. Het netwerk van hoven 
vormde daarmee een onmisbare basis voor 
de groei van het graafschap Holland. 
 
De basis van het onderzoek wordt gevormd 
door bronnen uit de late middeleeuwen: 
rekeningen, oorkonden, kaarten en fysisch-
geografische gegevens. De meeste 
administratieve bronnen dateren uit de 
periode van na 1300.  
Van voor die tijd zijn er veel archeologische 
vondsten Wij willen deze relicten en 
vondsten plaatsen in een ruimtelijke context, 
zodat wij ze met elkaar kunnen combineren 
en interpreteren tegen de achtergrond van 
het landschap. Daartoe gebruiken we HisGis 
(Historisch Geografisch Informatie Systeem), samengesteld op basis van de stafkaarten van 1832. Deze 
vormen een uitstekend vertrekpunt voor ons onderzoek.  
 
De provincie Zuid-Holland heeft financiering beschikbaar gesteld voor de voltooiing van de HisGIS-database 
voor Zuid-Holland, en voor de aanstelling van een promovendus. Op 1 februari is Roosje Peeters begonnen 
met de uitvoering van dit project. 

  

Overzicht van de nu bekende hoog middeleeuwse hoven in Holland.  

 

Villa Rijnsburg, kaart van ca. 1600 geprojecteerd op een digitale kaart. 



Verder lezen 
 
Dijkstra, M.F.P., Rondom de mondingen van Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in 
Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek (Leiden 2011). Geeft de voorgeschiedenis van de hoven in 
Holland. 
 
Langen, G.J, de, en J.A. Mol, ‘Church Foundation and Parish Formation in Frisia in the Tenth and Eleventh 
Centuries. A Planned Development?’, The Medieval Low Countries 4 (2017) 1-55. Geeft een indruk van de 
mogelijkheden bij de toepassing van het HisGIS. 
 
Monté Verloren, J.Ph. de, ‘Hoven in Holland’, in: Opstellen aangeboden aan prof. jhr. Dr. D.G. Rengers Hora 
Siccama (Utrecht 1942) 107-157. Een moeilijk toegankelijk artikel, geeft echter wel inzicht in het gebruikte 
bronnenmateriaal. 
 

 
  

Hans Mol gaat in op vragen. 



Jan de Koning 
De opzienbarende muntvondsten van Doornduin bij Egmond 
 
Samenvatting lezing 
In opdracht van de Provincie Noord-
Holland zijn op een stuk landbouwgrond in 
Bakkum-Noord (gemeente Castricum) 
vlakbij Egmond-Binnen enkele 
proefsleuven aangelegd. In het verleden 
zijn op dit perceel bij de aanleg van een 
drainage vele middeleeuwse munten 
tevoorschijn gekomen waaronder elf 
sceatta's uit de eerste helft van de 8e 
eeuw een Karolingische denarius van 
Lotharius (840-855), een laat-Karolingische 
denarius van Lodewijk het Kind (899-911) 
en een 11e eeuwse penning van Edward 
de Belijder (1042-1066).  
Daarnaast zijn er ook Romeinse munten en 
vele Hollandse penningen gevonden. Het 
meest uitzonderlijk waren echter  de 
Angelsaksische styca's uit de eerste helft 
van de 9e eeuw, waarvan twee 
waarschijnlijk afkomstig zijn uit 
Northumbrië. Deze munten afkomstig van 
de collectie Herman Zomerdijk zijn nu in 
het bezit van  het Huis van Hilde. De aard 
van deze vondsten, hun herkomst, 
datering en specifieke vragen over de 
context leidde tot dit onderzoek.  
 
Het onderzoek is gemotiveerd vanuit het 
collectiebeheer van het huis van Hilde. Het 
terrein wordt niet bedreigd door nieuwbouw en blijft gewoon akkerland. Een belangrijke insteek van dit 
onderzoek was in hoeverre de vondsten en sporen worden bedreigd en of op een of andere wijze kon 
worden bevestigd dat deze munten inderdaad van deze plek afkomstig zijn. Om een direct verband met de 
eerder gedane vondsten te kunnen leggen is er een sleuf gelegd over de destijds aangelegde drainagesleuf. 
Hierbij is specifiek gelet op zorgvuldige metaaldetectie.  
 
Ter hoogte van de destijds aangelegd drainage werden in de eerste werkput twee zilveren denarii 
aangetroffen, een van Lodewijk de Vrome (814-840) en zijn zoon van Lotharius (840-855). Beide munten zijn 
van het Christiana Religio type, dat het meest voorkomende munttype is van de Karolingische periode. Op de 
andere zijde echter staat de naam van de keizer, maar dan verhaspeld. Het betreft niet officiële denarii uit 
een onbekende muntplaats. Een vergelijkbare munt zat al in de collectie van het huis van Hilde. De 
OITAHSIPEPAT munten waar er twee van gevonden zijn (een dus eerder) worden door numismaat Simon 
Coupland gekoppeld aan een Deense leenheer van Lotharius. Dat moet Rorik geweest zijn die zijn 
machtsbasis in Noord-Holland, mogelijk op Wieringen had. Het verhaspelen van de naam van zijn heer kwam 
door een ongeletterde stempelsnijder en was mogelijk ook een sneer naar Lotharius. De munten hebben het 
goede gewicht (zelfs meer dan de 1,7 gram) en zijn dus geen vervalsingen. Het verspreidingsgebied is het 
belangrijkste argument om deze munten aan Rorik te koppelen, want ze zijn voornamelijk in Nederland 
gevonden (o.a Westerklief II, Schagen, Dorestad, Aalst (NB), Groningen, Amerongen (U), De Meern (U), 
Dreumel (G) en slechts twee in Engeland. Van de tempelzijde van de OITAHSIPEPAT munt is een parallel met 
bekend uit Dorestad die afkomstig van hetzelfde stempel.   

De eerste werkput in Bakkum-Noord (gemeente Castricum). 



Over de tweede munt is de naam van Lodewijk geschreven maar lijken de K en S omgedraaid en de U 
achteraan te staan. Er staat dus zoiets als HMOP [IMP] IIIVDOVI KS V [LUDOVIKUS] met een gespiegelde K en 
S. Ook hier wijst de verhaspeling vermoedelijk op een niet officiële muntplaats met een niet zo’n goede 
stempelsnijder. Vooralsnog konden hiervoor geen duidelijke parallellen gevonden worden, maar ze passen 
wel min of meer bij de andere niet officiële munten. 
Over het algehele muntsspectrum is het nog te vroeg om veel over te zeggen, maar de sceatta’s, styca’s en 
denarii tonen vooral een chronologisch gat tussen het einde van de 8e eeuw en circa 830, de regeerperiode 
van Karel de Grote en het begin van de periode van zijn zoon Lodewijk de Vrome. De styca’s en denarii vallen 
echter wel rond het midden van de 9e eeuw, de periode waarin Rorik beleend was met een groot deel van 
het kustgebied. De streek rondom Egmond is beladen met legendes en verwijzingen naar Rorik (o.a de naam 
Runx van de Runxput zou verwijzen naar Rorik). Tot nu toe waren er erg weinig archeologische aanwijzingen 
die ook maar in de buurt kwamen van de korte periode van Vikingheerschappij. De vondsten en opgravingen 
van Doornduijn zijn de eerste concrete vondsten die zowel verbonden kunnen worden aan de Vikingen (niet 
officiële muntslag) alsook daardoor te dateren zijn na het midden van de 9e eeuw.  
 
Over de context van de vondsten kunnen we kort zijn. In de proefsleuf kwamen onder een diepliggende oude 
cultuurlaag waar de meeste munten waarschijnlijk uit afkomstig zijn, honderden nederzettingssporen als 
paalkuilen, greppels, sloten en waarschijnlijk een waterput. Uit de grijze cultuurlaag kwamen ook andere 
metaalvondsten uit dezelfde periode zoals een pijlpunt, een pincet (of baardtang) versierd met puntcirkels en 
de baard met opstaande punten van een typisch 9e -eeuwse sleutel die vaak in Scandinavië worden 
gevonden. Het aardewerk dat uit deze sleuf verzameld werd dateert eveneens in de Karolingische periode. 
Het betreft fragmenten van Badorfpotten, reliëfbandbandamfoor, bolpotten en kogelpot.  
De context van de munten is dus een nederzettingscontext, maar de aard, samenstelling en datering van de 
munten in de kraamkamer van het Hollandse gravenhuis zijn erg intrigerend.  
 
 
Verder lezen 
 
Zie bijlage. 
 

 
Marcel IJsselstein wordt ondervraagd door een van de aanwezigen in de Ridderzaal.  



Tim de Ridder 
Graven naar Holland. Een archeologische invalshoek voor nieuw onderzoek 
 
Samenvatting lezing 
Het graafschap Holland krijgt in de periode van ongeveer 900-1300 vorm als instituut. De wildernis verandert 
in een cultuurlandschap, dorpen worden steden, burgers worden vrijgemaakt uit het feodale stelsel, 
ruileconomie wordt geldeconomie, handel wordt belangrijker en we zien dat Holland uitgroeit tot een 
bloeiend, sterk en autonoom graafschap. Het resultaat van die processen is bekend. Maar hoe verliep deze 
transformatie? Vanuit de geschiedschrijving ligt de focus op Holland als instituut en wordt de vorming 
modelmatig beschreven. Archeologische bronnen vormen in de geschiedschrijving van deze periode een 
kleine rol en is vaak ondergeschikt aan het historische kader. De archeologische bronnen bieden echter niet 
alleen andere en nieuwe bronnen. Naast het 'traditionele' archeologische onderzoek zijn er ook methoden in 
ontwikkeling die nieuwe kansen bieden voor onderzoeksrichtingen en kenniswinst. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan DNA- en isotopenonderzoek op menselijk botmateriaal. Deze nieuwe technieken geven ons 
inzicht over verwantschappen, identiteit en migraties. Een belangrijk deel van het archeologische 
bodemarchief ligt in dorpen en stadskernen, beschermd door gebouwde monumenten. Daardoor zijn de 
archeologische bronnen slecht toegankelijk. Maar booronderzoek in stadshart kan veel informatie geven 
over de ruimtelijke inrichting van de oude stadskern. Vanuit Vlaardings perspectief zullen en aantal 
voorbeelden de revue passeren, waarbij we zien welke potentie de archeologische bron heeft om meer te 
weten te komen over de periode dat Holland ontluikt.  
 
 
Verder lezen 
 
Ridder, T. de, 2018: ‘Graven naar Holland. Een archeologische invalshoek voor nieuw onderzoek.’ In: Holland, 
Historisch Tijdschrift - Het ontstaan van het graafschap, # 04 (jg. 50), pp. 227-237. 
 

 
De toehoorders laten zich niet ongehoord.  



Henk Looijensteijn 
Gravenlevens. Pleidooi voor Hollandse gravenbiografieën 
 
Er is al veel geschreven over de graven van Holland. Niettemin kan men stellen dat de aandacht voor de 
individuele graven zeer wisselend is. Terwijl bijvoorbeeld Floris V traditioneel alle aandacht krijgt, zijn de 
figuren van Willem de Goede en Albrecht van Beieren, minstens zo belangrijke graven, tamelijk onbekend, 
bij historici en het grote publiek. In deze bijdrage wordt gepleit voor meer aandacht voor individuele 
Hollandse graven, bijvoorbeeld in de vorm van een Hollandse variant op de Penguin Monarchs in Engeland. 
 
Samenvatting lezing 
Zoals Dick de Boer heeft opgemerkt in zijn inleiding in Holland 50.4 wordt ‘De geschiedenis van Holland (…) 
vaak beleefd als de geschiedenis van de graven van Holland. Deftig gezegd: het dynastieke paradigma 
beheerst het Hollandse geschiedbeeld’. Terecht wijst hij er op dat de geschiedenis van middeleeuws Holland 
veel meer is dan dat. Er is daarnaast op zich al veel literatuur beschikbaar met betrekking tot de graven van 
Holland, niet in de laatste plaats het onmisbare standaardwerk van Dick de Boer en E.H.P. Cordfunke. 
 

        
 
Niettemin zou ik willen stellen dat de graven als collectief vaak beter bekend zijn dan als individu. Veel 
graven zijn nauwelijks bekend bij het brede publiek. Eigenlijk geniet alleen Floris V enige bekendheid – en 
dan eigenlijk vooral het feit dat hij niet ver van het Muiderslot is vermoord. In 1996 werd uitgebreid 
herdacht dat hij zeven eeuwen geleden de laatste adem uitblies in een sloot. 
 
Daar staat tegenover dat er voor zijn vader Willem II beduidend minder aandacht is, van historici en van het 
grote publiek. En dat terwijl geen graaf zo hoog klom als Willem, die na een taaie opvolgingsstrijd in het 
Duitse Rijk het koningschap in de wacht had gesleept en op het punt stond om af te reizen naar Rome voor 
de ultieme prijs: de keizerskroon. Welbeschouwd één van de meest dramatische verhalen uit de Hollandse 
gravengeschiedenis, en toch is het weinig bekend. Willem heeft bovendien sinds de 19de eeuw geen 
biografie van betekenis meer gehad. Net als zijn zoon staat hij tegenwoordig vooral bekend om zijn einde, als 
de graaf die de hersens werd ingeslagen door de Westfriezen. 
 
Grote onbekenden 
De aandacht voor en bekendheid van afzonderlijke graven is zeer wisselend, en dat geldt niet alleen voor de 
graven uit het Hollandse Huis. Ook voor de opvolgers van Willem en Floris V geldt dat ze weinig bekend zijn, 
en dat terwijl ze in aanzien toenamen in het Europa van hun tijd. Niet alleen doordat Holland een welvarend 
gewest werd maar ook omdat ze ook elders regeerden, groeiden ze niet zelden uit tot vorsten van Europees 
belang, zoals Willem III, die naast Holland ook over Henegouwen regeerde en door een slimme 
huwelijkspolitiek de ‘schoonvader van Europa werd.  



Een andere graaf van grote betekenis was Albrecht van 
Beieren, die naast Holland en Henegouwen ook een Duits 
vorstendom bezat. Tijdens zijn lange regering was Den 
Haag het centrum van een levendige en internationaal 
georiënteerde hofcultuur. Niettemin zijn Willem en 
Albrecht betrekkelijk onbekende figuren, waarover veel 
meer zou kunnen worden geschreven dan nu het geval is. 
Alleen al omdat in de bestaande literatuur de nadruk ligt 
op het Hollandse graafschap, terwijl de graven in kwestie 
ook duidelijk andere besognes hadden. 
Van alle latere graven heeft alleen Jacoba van Beieren een 
biografie, geschreven door Antheun Janse. Ook Jacoba 
geniet nog bekendheid bij het nageslacht – alweer een 
‘zielige’ heerser trouwens, die haar graafschappen verloor 
aan de Bourgondische veelvraat. Het is daardoor des te 
merkwaardiger dat van de andere graven van het 
Henegouwse en Beierse huis geen apart levensverhaal 
bestaat. Deze graven hadden zeker geen minder vol leven 
dan Jacoba, en zeker meer invloed op de geschiedenis.  
 
 
 
 

Een voorbeeld? 
Ervan uitgaande dat de Hollandse gravenlevens meer aandacht 
verdienen, waarbij de nadruk meer ligt op de grafelijke persoon als 
centraal punt dan als schakel in de reeks graven, zou men dat op 
verschillende manieren kunnen doen. Een mogelijkheid is misschien 
een Hollandse variant op de Penguin Monarchs in Engeland. Deze 
reeks van 45 delen behandelt Engelse koningen tussen Athelstan en 
Elisabeth. 
De bedoeling van Penguin was het voortbrengen van ‘innovative, 
provocative histories of Britain’s rulers’, in een handzaam formaat 
(letterlijk) en variabel formaat (ca. 120 blz.), bestemd voor een groot 
publiek maar geschreven vanuit de meest recente academische 
opvattingen. Historici van naam, maar ook schrijvers van 
populariserende boeken, zijn door Penguin aangetrokken om 
handzame boekjes voort te brengen waarin steeds een koning of 
koningin onder het voetlicht wordt gebracht. 
 
 

 
Hollandse gravenreeks? 
Een dergelijke reeks handzame levensverhalen, bestemd voor een groot publiek maar gegrondvest op de 
actuele stand van academische kennis, zou misschien ook kunnen worden opgezet voor de graven. Daarbij 
zou men kunnen denken aan een opzet waarbij de individuele graaf of gravin in ruimte en tijd in context 
wordt geplaatst, met ook aandacht voor hun partners en andere verwanten en de rol die zij speelden. 
Weliswaar zal het allicht niet voor alle graven mogelijk zijn om een bescheiden boek te vullen, omdat er 
weinig over hen bekend is. Die moeilijkheid zou echter kunnen worden ondervangen door aan hun 
levensverhaal een thema te verbinden. Zo zou men bijvoorbeeld aan het leven van Floris III de kruistochten 
kunnen verbinden, aan de levens van Dirk VI en Dirk VII wellicht de opvolgingsperikelen waar ze mee te 
maken kregen, aan het leven van Floris IV de – niet ongevaarlijke – riddertoernooien 
.  

De graven Willem III en IV, afgebeeld in het 
wapenboek van Hendrik van Heessel, Collectie 
Erfgoedhuis Hendrik Conscience Antwerpen. 

Een greep uit de Penguin Monarchs reeks. 



En men zou aandacht kunnen besteden aan een onderbelicht thema zoals het vorstelijk martelaarschap. In 
dit kader is de ook al door de Friezen in de pan gehakte graaf Arnulf van Gent interessant omdat er rondom 
hem de geur van heiligheid werd gecreëerd in de Abdij van Egmond. Daarmee past hij in een reeks van 
vroegmiddeleeuwse vorsten wier gewelddadige dood hen tot heilige maakte, zoals Edmund van East Anglia, 
Olaf van Noorwegen en Knut van Denemarken. 
 
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn het opzetten van dubbelbiografieën, van meerdere graven tegelijk, 
of men kan een selectie maken van interessante graven – ook in Penguin Monarchs wordt niet elke vorst 
behandeld. Hoe dan ook zou een dergelijk project een werk van de lange adem zijn, waar men alleen aan kan 
beginnen als er voldoende steun voor te vinden zou zijn. Niet in de laatste plaats zou men kunnen zoeken 
naar een uitgever die het project wil steunen, zoals Penguin dat heeft gedaan. Sowieso zou men financiering 
moeten vinden, een redactie samenstellen, schrijvers vinden en vervolgens een gecoördineerde 
publiciteitscampagne moeten opzetten. Het doel zou immers zijn ook de onbekende maar toch belangrijke 
graven aan het grote publiek te presenteren. 
 
 
Verder lezen 
 
D.E.H. de Boer & E.H.P. Cordfunke, Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-
1580) (Zutphen 2016) 
 
Henk ’t Jong, De dageraad van Holland: de geschiedenis van het graafschap, 1100-1300 (Utrecht 2018) 
 
Ryan Lavelle, Cnut, the North Sea King (Londen 2018) 
 

 
Op de eerste rij.(v.l.n.r.) Ad van der Zee (initiator en hoofdredacteur van Holland, Historisch Tijdschrift) en de sprekers 
Henk Looijensteijn, Marcel IJsselstein en Tim de Ridder.  



Marco Mostert 
Intussen bij de buren – hoe ontwikkelingen elders het ontstaan van Holland beïnvloedden 
 
De geschiedschrijving van Holland in de Middeleeuwen heeft de neiging 
om de ontwikkelingen vanuit een ‘Hollandocentrisch’ perspectief te 
benaderen. Er wordt vaak gekeken naar wat specifiek voor Holland is, en 
dat levert vaak interessante nieuwe inzichten op. Maar soms verliest 
men daarbij ook, door zich blind te staren op regionale en lokale 
ontwikkelingen, de rol van de omliggende gebieden uit het oog. 
Recentelijk is een poging ondernomen om in een ambitieuze 
Wereldgeschiedenis van Nederland de blik juist te richten op relaties 
tussen de Nederlandse gewesten en wat zich elders in de wereld 
afspeelde. Daarbij gaat het niet alleen om de ontegenzeggelijk 
belangrijke rol die Nederland vanaf de zeventiende eeuw mondiaal 
gespeeld heeft, maar ook om middeleeuwse ontwikkelingen. Deze 
andere manier van kijken naar de Middeleeuwen levert nieuwe inzichten 
op, en suggereert nieuwe vragen en manieren om daarop een antwoord 
te geven. We kunnen ook proberen het ontstaan van Holland beter te 
begrijpen wanneer we de ontwikkelingen elders, bijvoorbeeld bij de 
buren, niet vergeten mee te wegen. 
 
Samenvatting lezing 
Hoe kijken we naar de vroegste geschiedenis van het (middeleeuwse) Holland? De ‘traditionele’ manier, 
waarbij Holland wordt vereenzelvigd met het grafelijk huis? De manier, waarbij Holland wordt gezien als een 
regio, waarbinnen naast de graaf ook de andere bewoners van Holland ook een rol spelen? Of de manier van 
omgang van het verleden zoals die wordt beoefend door degenen die zich re-enactors noemen? Degenen die 
er in het laatste nummer van Holland slecht van afkomen, zijn de ‘academische’ historici, die zich met 
grotere verbanden bezighouden, en die geen oog zouden hebben voor lokale en regionale geschiedenis. Hier 
valt iets recht te zetten. 
 
Afgelopen herfst werd een Wereldgeschiedenis van Nederland gepubliceerd, bedoeld voor een publiek van 
historisch geïnteresseerden. Daarin verscheen een tekst van een van de editeurs, Lex Heerma van Voss, als 
inleiding. Hij betoogt, dat we in Nederland tot een jaar of veertig geleden te maken hadden met een 
nationale geschiedschrijving, maar dat sindsdien geschiedschrijving over nationale grenzen heen steeds 
vaker voorkomt. Het gaat dan om legitieme vragen zoals: hoe zijn Nederlandse ontwikkelingen verwikkeld 
met buitenlandse ontwikkelingen? Wat is Nederland eigenlijk? En: wanneer begon Nederland eigenlijk? Dat 
zijn vragen, die als twee druppels water lijken op de vragen die tijdens dit symposium ook een rol spelen: 
wat is Holland eigenlijk? Wanneer begon het? 
 
Als we iets als verouderd terzijde kunnen schuiven, dan is het wel de in de negentiende eeuw wortelende 
‘nationale geschiedenis’. Toch heeft die geschiedenisopvatting een jaar of tien geleden nog geleid tot 
serieuze discussie over de ‘nationale identiteit’ en tot het samenstellen van canons. Misschien is het beter 
om in de geschiedenis van het ontstaan van Holland toch de banden met elders te betrekken. 
 
1. De eerste vraag: wanneer ontstaat Holland (als regio, of als politieke eenheid)? Op die vraag worden in het 
tijdschrift heel verschillende antwoorden gegeven. 
 
2. Die antwoorden hebben mogelijk iets te maken met het antwoord, dat op de tweede vraag wordt 
gegeven: wat is Holland eigenlijk? Ik zie ten minste drie benaderingswijzen. Soms gaat het nog steeds om de 
ontwikkeling van het graafschap Holland. Soms gaat het om de vorming van een regio ‘Holland’. En soms lijkt 
het om de provincies Noord- en Zuid-Holland te gaan, zoals die zijn ontstaan uit het middeleeuwse Holland. 
De benadering van Holland als regio biedt het meeste perspectief. Daarbij gaat het om het verhaal van álle 
bewoners, op basis van álle beschikbare bronnen, en met aandacht voor álle mogelijke vragen die wij, als 
historici, archeologen, geologen, numismatici, maar vooral als denkende mensen, geïnteresseerd in het 
verleden, willen stellen. En die vragen veranderen met de tijd. 
  



 
Reizende presentatie over het ontstaan van Holland en de promotie van de gelijknamige reizende tentoonstelling door 
de Provincie Zuid-Holland, opgesteld in de Slotkapel van het Muiderslot, januari 2019. 

 
3. Waar was dat vroegmiddeleeuwse Holland? Het antwoord moet luiden: overal, waar de inwoners van 
Holland leefden en contacten onderhielden. Veel over het leven van die eerste Hollanders kunnen we te 
weten komen door wat archeologen in Holland zelf vinden. Maar vraag ook de historisch taalkundigen eens. 
Zij kunnen een antwoord geven op de vraag, welke talen er in vroegmiddeleeuws Holland gesproken 
werden. Niet alleen Oudnederlands, maar ook Oudfries. En die beide talen werden ook gesproken bij de 
buren. We kunnen, op grond van het bewijsmateriaal voor internationale handelsbetrekkingen met het 
Noordzeegebied, het Oostzeegebied, Duitsland, de zuidelijke Nederlanden, en Frankrijk, stellen dat Engels, 
Waals, en verschillende Duitse dialecten naast Oudnederlands en Oudfries konden worden gehoord. 
 
De wordingsgeschiedenis van Holland heeft dus wel degelijk te maken met betrekkingen van de 
vroegmiddeleeuwse Hollanders met mensen van elders. In het laatste nummer van het tijdschrift wordt 
gesproken over mensen die uiteindelijk in Vlaardingen begraven waren, maar afkomstig waren uit Yorkshire 
of Schotland, Zuidwest Engeland, Ierland, Zuid-Noorwegen, en Normandië. Munten, geslagen in Holland, 
vonden hun weg naar het Oostzeegebied en Rusland. Het Hollandse gravenhuis loste Denen af, die zich op 
uitnodiging hadden gevestigd om zo de komst van (nog) minder gewenste Vikingen te voorkomen. Monniken 
uit Echternach, en waarschijnlijk ook uit Fulda, moeten hier rondgelopen hebben nog voordat Egmond als 
grafelijk klooster gesticht werd (en mogelijk nog een tijdlang daarna ook nog). 
En zelfs de stoel van Overschie (de ‘troon’ van de abt van Egmond als het niet de troon van de graaf was) 
werd gemaakt van hout dat gegroeid moet hebben aan de bovenloop van de Rijn of Maas, en werd daar 
waarschijnlijk ook gemaakt. We kunnen met goed fatsoen niet om al deze informatie over ‘de verwevenheid 
van het menselijk web in het [Hollandse] verleden’ heen. 
 
4. Dat leidt tot de volgende vraag: hoe moeten we al die informatie bestuderen? Het is niet zo, dat de 
geschreven bronnen over Holland zijn opgedroogd. Er zijn steeds nieuwe vragen te stellen. En bovendien: 
voor veel vragen kunnen we ook gebruik maken van bronnen die over elders gaan: we kunnen een vorm van 
vergelijkende geschiedenis ontwikkelen. Daarnaast kan de archeologie ons nieuwe bronnen verschaffen - al 



leveren die vaak geen antwoorden op de vragen waar je als historicus mee bleef zitten bij gebrek aan 
schriftelijke informatie. 
 
5. Een laatste vraag: hoe zit het met de verbinding tussen ‘erfgoed’ en de 
academische geschiedbeoefening? En meer in het bijzonder met die 
tussen geschiedbeoefening en de re-enactors? Die re-enactors zijn op 
eigen initiatief bezig zich een beeld van het verleden te vormen. 
Het is een ander beeld dan dat wat de academici zich voorstellen bij de 
geschiedenis van een millennium geleden. Die beide beelden zijn het 
resultaat van andere regels van het spel dat omgang met het verleden 
heet. Als voldaan wordt aan de regel, dat argumenten gegeven kunnen 
worden waaróm men tot zijn eigen beeld van het verleden komt, dan is 
er geen reden om laatdunkend te doen over deze manier van omgaan 
met het verleden. 
 

 

Tot slot. Als onderzoekers moeten we proberen ons een beeld te vormen van de vroegmiddeleeuwse 
maatschappij die zich in Holland en bij de buren van de Hollanders kon ontwikkelen. We moeten ons laten 
leiden door de vraag: hoe komen we tot een beeld dat recht doet aan de realiteit van de vroege 
Middeleeuwen? Soms moeten we dan ver weg kijken... 
 
 
Verder lezen 
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Jaarlijkse riddergevechten door Zwaard en Steen bij het Muiderslot.    Illustratie Maarten Streefland. 



Marcel IJsselstein 
Stedelijke ontwikkelingen in Holland tot c. 1250. Een beknopt overzicht 
 
Vaak wordt gesteld dat steden in Holland pas laat ontstonden in vergelijking met naburige gewesten als 
Vlaanderen, Brabant en Gelre. Wanneer echter een minder strenge, alomvattende definitie van het 
middeleeuwse stadsbegrip gehanteerd wordt blijkt dat wel mee te vallen. In deze bijdrage wordt aandacht 
besteed aan vroege stedelijke ontwikkelingen in Holland, vanaf de Romeinse tijd via de vroege 
middeleeuwen tot de eerste helft van de 13de eeuw.  
 
Samenvatting lezing 
Doorgaans wordt aangenomen dat de Hollandse steden pas vanaf 1250 wat gaan voorstellen en dat ze 
relatief laat zijn ontstaan in vergelijking met naburige gewesten als Vlaanderen, Brabant, Gelre en het Sticht 
Utrecht. Dat klopt ook wel wanneer wordt uitgegaan van een strikte, uniforme definitie van het stadsbegrip, 
waarbij een nederzetting aan allerlei eisen moet voldoen om aangemerkt te kunnen worden als 
middeleeuwse stad. In deze bijdrage wil ik echter die meer traditionele benadering loslaten en gebruik 
maken van een aantal modellen van stadswording, die laten zien hoe de stadswording over de lange termijn 
van de middeleeuwen verliep. Als we kijken naar het ontstaan van steden in Noordwest-Europa voor 1500 
zijn daar grofweg vier grote groeimodellen te onderscheiden:  

1. het voortbestaan van door de Romeinen gebouwde steden 
2. vroegmiddeleeuwse handelsnederzettingen 
3. samengroeiende pre-stedelijke kernen 
4. de stichting van laatmiddeleeuwse nieuwe steden. 

 
Voor elk van die vier modellen zijn binnen de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland voor 1250 
voorbeelden te vinden. 
 
Bij Voorburg lag een van de twee steden in het huidige Nederland met Romeins stadsrecht: Forum Hadriani. 
Het was gelegen op de plek waar een zijtak van de Gantel tegen de strandwal eindigde. Het begin van de 
nederzetting in Voorburg wordt gedateerd aan het einde van de 1ste eeuw, en rond 120-122 kreeg de plaats 
marktrechten van keizer Hadrianus, vandaar ook de naam Forum Hadriani. 
 

 
Met 5,5 hectare binnen de stadsmuur en naar schatting zo’n 1.000 inwoners was het een zeer kleine stad in 
vergelijking met nabijgelegen steden als Nijmegen (30 ha., 5.000 inwoners), Xanten (73 ha., 10.000 
inwoners), Keulen (96 ha., 15.000 inwoners) of Tongeren (136 ha., 8.000 inwoners). Rond 275 nam de 
bewoning drastisch af, en van na 350 zijn helemaal geen bewoningsporen meer gevonden en lijkt de stad 
geheel verlaten te zijn.   



 
In de vroege middeleeuwen, ongeveer vanaf de 7de eeuw, ontstaat een groep handelsnederzettingen, ook 
wel aangeduid als emporia. Ze waren vooral gelegen in kustgebieden van de Noordzee en de Oostzee en 
langs grotere rivieren, op plekken waar het landschap de mogelijkheid van een min of meer natuurlijke 
haven bood. In het mondingsgebied van de Maas heeft het emporium Witla gelegen. We weten alleen niet 
precies waar, we kennen het alleen uit een historische bron waarin gemeld wordt dat het in 836 geplunderd 
werd door de Vikingen. Een ander Hollands voorbeeld is Medemblik, waar waarschijnlijk in de 8ste eeuw een 
koninklijk domein was en in 985 ook zeker een tol en muntslag. De nederzetting is genoemd naar de 
veenkreek Medemolaca. Archeologisch is continue bewoning vanaf de 7de eeuw aangetoond. Bijzonder is 
ook dat Medemblik is blijven voortbestaan als stad, terwijl veel van de vroegmiddeleeuwse 
handelsnederzettingen in de 9de of 10de eeuw ophouden te bestaan of opgevolgd worden door naburige 
nederzettingen.  
 
Ook verschillende kleinere nederzettingen zouden tot dit model gerekend kunnen worden, die 
functioneerden binnen de handelsstromen tussen de grote emporia. De laatste jaren is vooral uit 
archeologisch onderzoek duidelijk geworden dat er in de vroege middeleeuwen op veel meer plaatsen langs 
de Rijn en Maas sprake is geweest van nederzettingen met een flinke haveninfrastructuur, ambachtelijke 
nijverheid en een rijke materiële cultuur. Langs de Oude Rijn zijn te noemen Rijnsburg, Valkenburg, 
Leiderdorp, Koudekerk en Oegstgeest. Allemaal nederzettingen die gelegen waren langs nevengeulen of 
aftakkingen van de Oude Rijn. Langs de Maas kunnen we denken aan Rotte, de voorloper van Rotterdam, 
hoewel die nederzetting wel wat jonger is en maar een bescheiden handelsfunctie had. 
 
Kenmerkend voor het derde stadswordingsmodel is dat er twee of meer kernen tot één, versterkte stad 
worden. Enerzijds was dat vaak een oude, versterkte kern, zoals een palts, een kasteel, een abdij of een 
restant van een Romeinse stad. Anderzijds een nieuwe, buiten die oude kern gelegen nederzetting, vaak een 
handels- of marktnederzetting. De opkomst van dergelijke steden wordt vooral verklaard vanuit de veiligheid 
die ze konden bieden aan handel en markten. De emporia uit het vorige model waren vaak niet versterkt en 
daardoor kwetsbaar voor plunderingen. 
 
Het idee is dat de handelsknooppunten 
zich daarna verlegd hebben naar locaties 
waar de handel beter beschermd kon 
worden. Tot dit model kunnen we in 
Holland in ieder geval Haarlem, Alkmaar, 
Vlaardingen, Leiden en Delft rekenen. In al 
die steden zien we al voor 1250 een oude 
kern en een nieuwe kern verschijnen. Bij 
de oude kern gaat het bijna altijd om een 
grafelijke hof, en bij de nieuwe kern om 
een markt-nederzetting met een regionale 
functie. 
 
Wanneer de samenvoeging tot één 
versterkte stad precies heeft 
plaatsgevonden is niet in alle gevallen 
duidelijk. Soms is dat zeker al voor 1250 
het geval, soms pas daarna. 

Plaatsen in Holland met een oude en nieuwe stadskern voor 1250. 



 

   
© Reconstructies van vroegmiddeleeuwse stadkernen door Historisch adviesbureau tScapreel, 2018. 

Het vierde en laatste model van stadswording gaat over de stichting van nieuwe steden door stedenpolitiek 
en stadsplanning in de late middeleeuwen. Daarbij kan het zowel gaan om het stichten van geheel nieuwe 
steden als het stimuleren van bestaande nederzettingen tot stad. Een nieuwe stadsstichting was ’s-
Gravenzande, gesticht op het ‘grafelijke zand’ in het Westland in het tweede kwart van de 13de eeuw. Het 
kreeg stadsrechten in 1246 maar bleef klein omdat de haven verzandde en het ontbrak aan een achterland 
waarvoor het als centrum kon dienen. Het stimuleren van een bestaande nederzetting tot stad zien we 
waarschijnlijk in het geval van Dordrecht. Bij de oudste historisch zekere vermelding van de plaats Dordrecht 
in 1200 is het meteen een stad met eigen schepenen. De graaf van Holland had er waarschijnlijk een hof, al 
is die nog niet gelokaliseerd, en hij hief er tol. Uit archeologisch onderzoek blijkt aan het einde van de 12de 
eeuw op grote schaal opgehoogd en verkaveld te zijn, waarbij sprake geweest lijkt te zijn van een vrij strak 
geleide bemoeienis van bovenaf. De snelle stadswording van Dordrecht had te maken had met het ontstaan 
van een nieuwe of beter bevaarbare scheepvaartroute tussen Vlaanderen en Duitsland die langs Dordrecht 
voerde, wat hoogstwaarschijnlijk een gevolg was van een zware stormvloed in 1170. 
 

 
Kaart van ’s-Gravenzande door Coenraet Oelenzn, 1566, Collectie Nationaal Archief. 

  



Als suggesties voor verder onderzoek naar vroege stedelijke ontwikkelingen in Holland kan in de eerste 
plaats het belang van archeologisch onderzoek niet genoeg benadrukt worden. Uit die discipline kunnen nog 
echt nieuwe gegevens verwacht worden. Ten tweede is ook meer onderzoek nodig naar de ontwikkeling van 
het natuurlijke landschap waarin de steden ontstonden en met name de ontwikkeling van de waterwegen. 
Bereikbaarheid over water was essentieel voor een middeleeuwse stad, maar voor die vroege periode tot 
1250 hebben we nog te weinig zicht op hoe de waterwegen precies liepen en veranderden als gevolg van 
stormvloeden of overstromingen. Wat nodig is zijn regionale en lokale verdiepingen van de landelijke 
paleogeografische kaarten, waarbij vanuit historische, archeologische, geologische en historisch-
geografische kennis reconstructies van het natuurlijke landschap en de waterwegen gemaakt worden. En 
dan in kleine tijdstapjes, niet zoals in de landelijke kaarten vanuit het jaar 800 in één keer naar het jaar 1500, 
want worden juist de belangrijke ontwikkelingen gemist waar nu nog geen goed zicht op is. 
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