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Het tijdschrift Holland viert dit jaar zijn vijftig-
ste verjaardag, maar het gewest Holland mag dit 
jaar zijn duizendjarig bestaan vieren als min of 
meer zelfstandige politieke eenheid. Op 29 juli 
1018 versloeg graaf Dirk III (993-1039) namelijk 
het leger van zijn superieur, de keizer van het 
Duitse Rijk, met wie hij in botsing was geko-
men, omdat hij op eigen houtje ontginningen 
was gestart en illegaal tol hief op de Merwede. 
Afgelopen zomer is in Vlaardingen uitgebreid 
bij deze Slag bij ‘Flardinga’ stilgestaan. Onder 
meer met een heropvoering van de slag met 
vijfhonderd re-enactors onder toeziend oog van 
tienduizenden toeschouwers. 

Dirk III was een succesvol bestuurder. Niet 
alleen militair, maar ook sociaal-economisch. 
Hij stimuleerde de ontginning van de Hol-
landse ‘wildernis’ door de nieuwe gronden aan 
de boeren in eigendom te geven. De boeren be-
werkten het land in ruil voor een aantrekkelijk 
belastingtarief. Een vrij revolutionaire gedachte 
voor die tijd. 

Ik vind het belangrijk dat het historisch besef 
verder teruggaat dan de Tachtigjarige Oorlog en 
de Gouden Eeuw. Het ontstaan van Holland is 
nog een tamelijk blinde vlek. Daarom heeft de 
provincie Zuid-Holland dit onderwerp een pro-
minente plek in haar Provinciale Onderzoeks-
agenda Archeologie (POA) gegeven en wordt er 
inmiddels met vele partijen, zoals de provincie 
Noord-Holland en het Muiderslot, aan het pro-
gramma gewerkt. Het is belangrijk om aan de 
beginperiode van Holland aandacht te schen-
ken, te meer omdat toen de kiem voor veel be-
stuurlijke zaken werd gelegd. Tussen 1000 en 
1300 ontstaan de waterschappen en ontkiemen 
de steden met hun handelaren en ambachtslie-

den. Bovendien gaan we dijken aanleggen, de 
wildernis slechten, turf steken, polders maken 
en leren lezen en schrijven bij kloosterlingen 
die ook nog de zorg voor armen en zieken voor 
hun rekening nemen. Op de moderne bestuur-
lijke agenda keren deze aspecten terug onder 
nieuwe noemers als waterveiligheid, adaptieve 
delta, agenda stad (als economische motor), bo-
demdaling en energielandschap.

In de mondialiserende wereld van nu is er 
ook behoefte aan identiteit, aan een ankerpunt 
in een omgeving waarmee men zich meer dan 
gemiddeld verbonden voelt. Die je ‘thuis’ zou 
kunnen noemen. Bij dat ‘thuis’ hoort ook een 
eigen verhaal, een geschiedenis, waarin dit tijd-
schrift mede voorziet. Ik vind het van belang dat 
de geschiedenis van ons Holland vanuit ver-
schillende invalshoeken benaderd wordt. Het 
graafschap is meer dan een grafelijke familie of 
een juridische entiteit, die uit historische bron-
nen naar voren komt. Het is een samenleving 
van mensen waarover de archeologie ons meer 
kan vertellen. Maar ook vanuit geografische, so-
ciologische en economische hoek juich ik bij-
dragen toe. Op die manier kunnen we een enigs-
zins accuraat beeld van toen krijgen. Dat is ook 
de inzet van de promotieplaats die de provincie 
Zuid-Holland in samenwerking met een aantal 
universiteiten in het leven heeft geroepen.

Tot slot wijs ik op de noodzaak om opgedane 
kennis niet alleen in academische kring te de-
len, maar ook met ‘de rest’ van de samenleving. 
Als ons erfgoed enig gewicht in de schaal wil 
leggen bij de afweging van onderling strijdige 
belangen, dan is stevig maatschappelijk draag-
vlak onontbeerlijk. Wat dat betreft kan erfgoed 
een voorbeeld nemen aan de aandacht voor na-

Voorwoord
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Voorwoord

tuur en milieu die al sinds de jaren zestig aan 
kracht wint. Maar ook daarbij is het geen kwestie 
van of-of, maar van en-en. Het zijn groen, wa-
ter en erfgoed samen die de aantrekkelijkheid 
van onze omgeving bepalen; een ‘thuis’ waarin 
het prettig is om te wonen, te werken en te re-
creëren.

Rik Janssen

Rik Janssen is Gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland met onder andere milieu, water-
beheer en cultureel erfgoed in zijn portefeuille.

De provincie Zuid-Holland organiseert in samenwerking 
met Holland Historisch Tijdschrift, het Muiderslot en Erfgoed-
huis Zuid-Holland op 24 januari 2019 het symposium ‘Hol-
land Ontluikt’. Dit symposium is gewijd aan de multidis-
ciplinaire bestudering van het ontstaan van het graafschap 
Holland en wordt gehouden op het Muiderslot in Muiden. 
Het programma en de aanmeldprocedure vindt u op onze 
website: www.tijdschriftholland.nl
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Historisch onderzoek van middeleeuws Hol-
land vóór het jaar 1200 wordt sterk beperkt door 
de beschikbaarheid van bronnen. Traditioneel 
richtte het onderzoek zich op de paar oorkon-
den die uit die periode zijn overgeleverd, plus 
wat fragmenten uit (buitenlandse) kronieken en 
annalen. De belangstelling van historici ging 
daarbij lange tijd uitsluitend uit naar politieke 
geschiedenis. De weinige schriftelijke bronnen 
waarover zij beschikten, waren ook daarvoor 
nauwelijks toereikend. Toch konden historici 
op basis van deze bronnen wel uitspraken doen 
over de heersers van dat land: de graven van 
Holland, waardoor de geschiedschrijving van 
Holland tussen 1000 en 1200 grotendeels samen 
kwam te vallen met de historie van de grafelijke 
dynastie.

De laatste decennia is de aandacht voor de 
vroege geschiedenis van Holland enigszins in 
de marge terechtgekomen, omdat de belang-
stelling van historici verschoven is naar andere 
typen geschiedschrijving dan uitsluitend poli-
tieke en dynastieke geschiedenis. Maar er is een 
kentering gaande! Een multidisciplinaire bestu-
dering van de vroege geschiedenis van Holland 
en het integreren van de onderzoeksresultaten 
van historische geografie, archeologie en schrif-
telijk bronnenonderzoek hebben al veel nieuwe 
kennis opgeleverd.

De herdenking dit jaar van de Slag bij Vlaar-
dingen in 1018 heeft bovendien gewerkt als een 
katalysator voor hernieuwde belangstelling 
voor de genoemde periode, ook bij een breder 
publiek dan alleen specialisten. De provincie 
Zuid-Holland is in 2017 een beleidsprogramma 
gestart ‘Het ontstaan van het graafschap Hol-
land’, waarvoor zij ook ruimhartig budget vrij-

maakte. Onderzoeksvoorstellen vanuit diverse 
hoeken, waaronder met name archeologie, kun-
nen worden ingediend bij de provincie voor 
de provin ciale onderzoeksagenda. Inmiddels 
zijn al diverse projecten gerealiseerd en staan 
nog vele op de rol, waaronder zelfs een of meer 
promotieplaatsen in samenwerking met NWO 
en de Universiteit Leiden. Emeritus hoogleraar 
middeleeuwse geschiedenis Dick de Boer vertelt 
daar verderop in dit nummer meer over.

De redactie van Holland Historisch Tijdschrift 
draagt in dit Vlaardingenjaar 1018-2018 ook haar 
steentje bij met een dubbeldik themanummer 
over het ontstaan van het graafschap Holland, 
juist vanuit die multidisciplinaire gedachte. De 
redactie is voor deze gelegenheid versterkt met 
Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardin-
gen. 

U treft in dit nummer een mooie mix aan 
van zowel de historische en de archeologische 
als de historisch-geografische aanpak. Dick de 
Boer trapt het nummer af met een overzicht 
van de stand van zaken en licht op programma-
tische wijze die nieuwe onderzoeksaanpak toe. 
Een belangrijk kenmerk van die nieuwe aanpak 
is dat niet langer een grafelijke dynastie maar 
het landschap van Holland zelf centraal staat. 
Historisch-geograaf Sjoerd Kluiving neemt u 
mee in die landschappelijke ontwikkeling van 
West-Nederland waaruit het graafschap Holland 
is voortgekomen. 

Steeds opnieuw kijken naar de beschikbare 
schriftelijke bronnen en steeds nieuwe vragen 
proberen te bedenken, is een van de kenmerken 
van historisch onderzoek. Kees Nieuwenhuijsen 
richt zich op de allervroegste oorkonden uit de 

Redactioneel | Het ontstaan van het graafschap 

Holland. Naar een multidisciplinaire benadering
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 | Het ontstaan van het graafschap Holland

Hollandse geschiedenis en behandelt enkele 
misverstanden die daarover in de loop van de 
tijd zijn ontstaan. 

De archeologie komt in dit nummer volop 
aan bod, allereerst door een artikel van gastre-
dacteur Tim de Ridder. Hij schetst de kansen 
die het archeologisch onderzoek biedt. Een 
aantal onderzoeken uit Vlaardingen kan daarbij 
tot voorbeeld dienen voor onderzoek elders in 
de Hollandse regio. Een mooie archeologische 
casestudy wordt vervolgens behandeld in het 
artikel van René Proos: de vondst bij Overschie 
van een opmerkelijke stoel uit de late 12de eeuw. 
Deze stoel werd cultuurhistorisch van dermate 
groot belang geacht dat hiervan, in opdracht van 
de provincie Zuid-Holland, een moderne recon-
structie is gemaakt. Archeologie kan ons daad-
werkelijk dichter bij de mensen van duizend jaar 
geleden brengen.

Een politieke entiteit als een graafschap ver-
onderstelt kwesties als muntslag en archiefvor-
ming. Peter Ilisch zet op een rijtje wat bekend is 
over de muntslag in Holland in de 11de eeuw, 
hoe die munten eruit hebben gezien en waar 
ze zijn aangetroffen. In haar artikel over de ar-
chieven behandelt Yvonne Bos-Rops de vroegste 
archiefvorming in het graafschap Holland. Van 
vaste archiefbewaarplaatsen was in die vroege 
periode nauwelijks sprake, maar waar bewaarde 
de graaf dan wel zijn belangrijke documenten? 

Kerken en kloosters zijn van oudsher nauw 
verbonden met de wereldlijke macht. Hans Mol 
en Gillis de Langen gaan na hoe in noordelijk 
Holland het netwerk van parochies tot stand 
kwam. Het natuurlijke landschap blijkt daarbij 
ook een belangrijke rol te spelen. Ten slotte gaat 
Marco Mostert in op de Slag bij Vlaardingen in 
de ruimere context van het Duitse Rijk. De Duit-

se keizer had in 1018 te maken met een lastpost 
als graaf Dirk III aan de rand van zijn rijk. Hoe 
ging hij daarmee om en welke lastposten waren 
er nog meer?

In het Holland Bloc betreden we dit keer 
vooral het terrein van de publieksgeschiedenis 
waar Paul Knevel in zijn column nader op in-
gaat. In zowel de rubriek Tijdingen als het Beeld
essay staat de Slag bij Vlaardingen centraal en 
dan met name de spectaculaire re-enactment 
die op 9 en 10 juni van dit jaar plaatsvond. Waar-
om doen mensen mee aan dit soort historische 
heropvoeringen en wat vertelt dat ons over hun 
beleving van geschiedenis? In het Beeldessay kij-
ken we nog eens naar re-enactments en ook naar 
hoe veldslagen in Holland werden verbeeld. In 
de slotrubriek de Uithoek maken we een klein 
uitstapje naar het Nijmeegse Valkhof om te zien 
wat die plek met de Slag bij Vlaardingen te ma-
ken had.

Graaf Dirk III speelde een hoofdrol in de Slag 
bij Vlaardingen en zijn naam valt vele malen in 
dit nummer van Holland. Van hem is geen con-
temporaine afbeelding overgeleverd, maar kun-
stenaars hebben zich desondanks in de eeuwen 
die volgden, toegelegd op het maken van zijn 
portret. En ook al zijn dit allemaal fantasiepor-
tretten, ze beheersen wel de bestaande beeldvor-
ming over graaf Dirk. Daarom vindt u door het 
nummer heen een tiental ‘portretten’ van graaf 
Dirk III, variërend van een 15de-eeuws wapen-
boek tot een 21ste-eeuwse putdeksel.

De redactie van Holland Historisch Tijdschrift 
bedankt de provincie Zuid-Holland en het Erf-
goedhuis Zuid-Holland voor het mede mogelijk 
maken van dit dubbeldikke themanummer.

Henk Looijesteijn, Sanne Muurling, Anne 
Petterson, Tim de Ridder, Ad van der Zee
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Vanwege de herdenking 1018-2018 speelt graaf Dirk III een belangrijke rol in de communi-
catie-uitingen van de gemeente Vlaardingen. Dit beeld werd hiervoor speciaal geënsceneerd 
en is terug te vinden op affiches, T-shirts, websites, vlaggen en zelfs de gemeentelijke putdek-
sels. Foto: Nico de Laat en Wibo Broek, 2018.
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Regio of graafschap
We zijn bij het onderzoek naar gebieden in het 
verleden vaak geneigd om ons te concentreren 
op de gedaante waarin die gebieden zich aan 
ons presenteren: als graafschap, hertogdom, 
republiek of natiestaat. Dat is in zekere zin ook 
logisch. Immers, vooral de instituties en de 
machthebbers die aan het hoofd van die insti-
tuties stonden, hebben de documenten gepro-
duceerd die de belangrijkste tekstuele bronnen 
voor het geschiedverhaal zijn. Kronieken of an-
nalen werden vaak voor een instelling of macht-
hebber geschreven.

De geschiedenis van Holland wordt dan ook 
vaak beleefd als de geschiedenis van de graven 
van Holland. Deftig gezegd: het dynastieke pa-
radigma beheerst het Hollandse geschiedbeeld. 
Maar eigenlijk is dat een flink stuk beeldver-
tekening. De graven uit het Hollandse, Hene-
gouwse, Beierse, Bourgondische en Habsburgse 
Huis waren immers veel meer graven in Hol-
land. Hun gezag was nooit identiek aan het ge-

bied waarbinnen ze dat gezag uitoefenden. Hun 
Holland was nooit voltooid. Bovendien was het 
Holland waarover zij regeerden het resultaat en 
het onderdeel van een permanent proces van sa-
mensmelting en verandering.1 Holland was ge-
groeid uit een samenstel van deelregio’s waarin 
we de gouwen of pagūs van de vroege middeleeu-
wen herkennen. In zijn bijdrage aan de special 
Duizend jaar Holland van het tijdschrift Holland 
uit 1999 constateerde Jan Burgers terecht dat die 
oude gouwen – zelfs als een grenszone ruwweg 
was aangeduid, als Suithardeshaga, Fortrapa of 
Horas Rheni – nauwelijks eenduidig zijn te loka-
liseren.2 Het Holland dat daaruit verrees, maakte 
vanaf 1299 deel uit van telkens wisselende per-
sonele unies. Het gebied dat we nu als Holland 
benoemen en ervaren, doet zich vooral aan ons 
voor als het deel van de kustzone van de Neder-
landen dat ruwweg ligt tussen de twee uiteinden 
van het mondingsgebied van Maas-Rijn-IJssel. 
Anders gezegd het ‘vasteland’ tussen twee grote 
eilandenzones van de Hollands-Zeeuwse en de 

In de ochtendnevels
De contouren van Holland in perspectief

In deze bijdrage beschrijf ik kort de ontwikkeling van de geschiedschrijving 
over Holland. Deze is (te) lang gedomineerd geweest door de aandacht voor 
de late middeleeuwen. Recent is daarin verandering gekomen, met het 
symposium De Dageraad van Holland als duidelijk signaal. Ik haak daarop in 
en ga uit van de vraag of we voor nieuw onderzoek naar het ontstaan van 
Holland niet beter kunnen uitgaan van het concept van Holland als regio. Ten 
slotte schets ik de contouren van nieuw onderzoek, als regio en als graaf-
schap, naar de periode tussen ruwweg 900 en 1300.

Dick de Boer
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Waddeneilanden. Eigenlijk dus een specifiek 
landschap met een door de politiek bepaalde 
grillige ‘achtergrens’ met Utrecht, Brabant en 
Gelderland. Met de duinenrij als ruggengraat en 
de reeks grafelijke residenties, die tot steden uit-
groeiden, als de wervels daarvan.

Er lijkt alle reden om voor het herijken en 
herschrijven van de Hollandse geschiedenis 
naar dat landschapsbegrip terug te keren. De 
beschrijving die de franciscaan Bartholomeus 
Anglicus omstreeks 1245 gaf in zijn De Proprieta-
tibus Rerum is in dat opzicht heel treffend. Ik ci-
teer hem in een eigen vertaling uit de Latijnse 
versie die is opgenomen in de Chronographia van 
Johannes de Beke:

Holland is een zekere kleine provincie, ge-
legen nabij de mondingen van de Rijn, waar 
die in de zee uitmondt, die strekt tot Bra-
bant in het zuiden, naburig is aan Friesland 
in het oosten, verbonden met de Britse Oce-
aan (de Noordzee dus) in het noorden, en 
nabij aan Vlaanderen aan de westkant. Het 
is een moerassig en waterrijk land, bijna als 

een eiland en aan alle kanten omringd door 
de armen van de zee en de rivier de Rijn. En 
het heeft veel meren en vijvers en erg goede 
weidegronden en is daardoor goed voorzien 
van trekdieren, vee en lastdieren. De grond 
is op de meeste plaatsen heel vruchtbaar en 
er zijn op veel plaatsen bossen, waar je veel 
nuttige soorten wild vindt. Op de meeste 
plaatsen bevat de grond brandbaar mate-
riaal, waaruit materiaal wordt gemaakt om 
hun haarden mee te branden. Dit land is 
heel welvarend dankzij de rijke koophandel 
die er over zee en rivier wordt getranspor-
teerd. De hoofdstad heet in het Latijn Trai-
ectum Inferius, maar Utrecht in het Duitse 
idioom, want het hoort tot Duitsland wat 
betreft ligging, gewoonten, heerschappij en 
zelfs taal. De bevolking heeft een elegante 
bouw, robuuste kracht, een onverschrok-
ken geest, een charmant voorkomen en een 
eerlijk gedrag, men is Godvruchtig trouw en 
vreedzaam tegenover anderen en is minder 
geneigd tot berovingen dan andere Duitse 
naties.3

Afb. 1 Dageraad in een Hollands weiland. Foto: PxHere.
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Opvallend is dat de enige politieke verwijzing 
bestaat uit de vermelding van het feit dat Hol-
land deel is van het Duitse Rijk. De andere gebie-
den worden zuiver als geografische referenties 
gebruikt. De nadruk ligt op natuur, economie en 
sociaal-culturele karakteristieken. Dat Utrecht 
de hoofdstad van Holland wordt genoemd, lijkt 
een rare fout, maar is anno 1245, in een beschrij-
ving van Holland als kustgebied met achterland, 
eigenlijk heel logisch. In een beschrijving die 
uitgaat van landschap en bewoners en niet van 
machtsstructuren, terwijl de machthebbers – op 
de bisschop na – nog niet eens een vaste resi-
dentie hadden, is deze waardering van Utrecht 
heel toepasselijk. Eigenlijk beschrijft Bartholo-
meus dus perfect de regio Holland, en niet het 
graafschap. Het is veelzeggend dat hoofdstuk 
XV waarin deze tekst staat, de titel draagt: De re-
gionibus et provinciis (over regio’s en provincies), 
waarbij sommige provincies met de onderver-
delingen van zijn orde overeenkomen. Als je die 
teksten leest, valt op dat hij in de meeste geval-
len landschap, milieu, bevolking en gewoonten 
beschrijft; dus regio’s.

Cuius regio
Van 2009 tot 2013 werkten historici en geografen 
uit twaalf landen in het kader van de European 
Science Foundation samen in het programma EU-
ROCORECODE, wat de korte versie is van Euro-

pean Comparisons in Regional Cohesion, Dynamics 
and Expressions. Het grootste project daarbinnen 
droeg de titel Cuius Regio. Dit is een knipoog 
naar de bekende uitspraak van de Godsdienst-
vrede van Augsburg (1555): Cuius regio, eius religio, 
dus ‘wiens regio, diens godsdienst’, of wie de 
baas is in een regio, bepaalt wat daar het geloof 
is. In het project ging het om het eerste deel 
‘wiens regio’; dus om de vraag wie eigenlijk in-
houd en lot van een regio bepalen. Het doel was 
een analyse te maken van de factoren die de ver-
bondenheid van groepen personen aan regio’s 
hebben bepaald, en daarmee de samenhang bin-
nen regio’s, als een historisch fenomeen. His-
torici gebruiken, zeker voor de periode van het 
ancien régime, een territoriaal begrippenappa-
raat waarin de geleidelijke integratie van regio’s 
in naties en staten vaak als de onvermijdelijke 
uitkomst wordt gepresenteerd. Men gaat uit van 
het bekende resultaat. Daarbij baseert men zich 
vrijwel uitsluitend op de schriftelijke bronnen, 
terwijl de archeologie nauwelijks een rol speelt. 
De zo broodnodige integratie van de schrifte-
lijke en de materiële bronnen ontbreekt dan ook 
meestal. 

Tegenover de historische insteek staat de 
moderne benadering van vooral sociaal- en his-
torisch-geografen en antropologen. In 1994 ka-
rakteriseerden de Duitse cultureel antropologen 
Beatrice Ploch en Heinz Schilling de niet-poli-

Afb. 2 Veeteelt en handelsvaart over 
de rivieren zijn activiteiten die al 
vroeg als kenmerkend voor Holland 
worden gezien. Altaarschildering met 
de Elisabethvloed van 1421 (detail), 
circa 1490. Collectie Rijksmuseum, 
Amsterdam. 
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tieke gedaante van regio’s, in een bundel Die Wie-
derkehr des Regionalen. Über neue Formen kultureller 
Identität, als ‘landschappen van handeling, bete-
kenis en ervaring’. In die benadering verschil-
len regio’s van hun gepolitiseerde evenknieën, 
of opvolgers, door hun dynamisch karakter: het 
zijn ruimtelijke eenheden die worden gecon-
strueerd en gedeconstrueerd als producten van 
sociale activiteit. Het meest invloedrijk is de ver-
deling die de Finse regio-socioloog Anssi Paasi 
maakte. Hij onderscheidt: 1. de territoriale vorm 
waartoe het instellen van grenzen als historisch 
proces behoort; 2. de symbolische vorm waartoe 
stereotype beelden en identiteiten behoren; 3. de 
institutionele vorm waartoe hij zowel de ontwik-
keling van bestuurlijke instellingen rekent als 
de ontwikkeling en stimulering van regionaal 
bewustzijn door onderwijs en media; en 4. de 
functionele vorm die een regio kan hebben als 
specifieke, vooral economische ruimte. Daarbij 
ziet hij regio’s als ‘complexe samenstellen van 
instellingen, sociale relaties en macht, die als 
institutionele structuren en processen voortdu-
rend gevormd worden en veranderen’. 

Hierop voortbordurend is voor Cuius Regio 
gekozen voor de definitie van regio als ‘een dy-
namisch sociaal concept met een ruimtelijke 
verschijningsvorm, die wordt bepaald door be-
langhebbenden die hun regio ervaren, creëren, 
aanhangen, uitdrukken, ontkennen en bevesti-
gen, vormen en veranderen’. Daarmee is regio 
een grootste gemene deler van verschillende 
identiteiten die in een regio kunnen samenko-
men. Dit geeft bovendien alle sociale en politie-
ke lagen en groeperingen die betrokken zijn bij 
een regio – van dynastiek heerser tot koopman 
en van handwerksman tot kunstenaar – hun 
plaats in een functionele analyse van de dyna-
miek van regionale samenhang en ontwrichting. 

Door de inbreng van concepten uit de cultu-
rele antropologie en de sociale geografie kan dus 
een nieuwe dimensie worden gegeven aan de re-
gionale geschiedenis. Door de toevoeging van de 
archeologie wordt dit verder versterkt. Als we dit 
toepassen op Holland, kunnen nieuwe antwoor-

den worden gegeven op de vraag wie op welke 
wijze vorm hebben gegeven aan dit gebied, de 
inwoners of de graaf, cuius regio dus.

Tussen beroep en liefhebberij
Wij zijn, zoals gezegd, vooral gewend naar Hol-
land te kijken in de geïnstitutionaliseerde, poli-
tieke vorm als graafschap, later als provincie, en 
nog later als twee provincies. In die benadering 
zijn de graven degenen die ‘hun’ graafschap heb-
ben vormgegeven en ingevuld. De biografieën 
van de graven zijn daardoor meestal belangrij-
ker geweest dan de collectieve biografie van het 
landschap en zijn bewoners.

Die institutionele benadering heeft enorme 
winst opgeleverd voor de late middeleeuwen en 
ook voor die collectiviteit. Dankzij de analyse 
van grafelijke oorkonden en rekeningen leren 
we niet alleen het handelen van de landsheren 
en hun kring van vertrouwelingen kennen, maar 
krijgen we ook zicht op de samenleving, op de 
inwoners van ‘hun’ graafschap en op de manier 
waarop die inwoners hun belangen behartigden. 
We hebben leren inzien dat allerlei voorrechten 
die formeel door de landsheer werden uitge-
vaardigd en verleend, vaak het resultaat waren 
van initiatief van onderop, de belanghebben-
den dus.4 En het dichtst bij een benadering van 
onderop staat uiteraard de oervariant van het 
poldermodel: het ontstaan van waterhuishoud-
kundige structuren, van de aanleg van dijkjes 
en afwateringssloten, via kroosheemraden en 
heemraden tot de grote heemraadschappen. 
Toch zou de geschiedenis van Holland eerder 
de biografie van een regio moeten zijn dan de 
geschiedenis van een machtsstructuur, eerder 
de geschiedenis van een sociaal-cultureel land-
schap dan van een mini-eenheidsstaat. 

Daarom is het verheugend dat de provincie 
Zuid-Holland, samen met de gemeente Vlaar-
dingen, het initiatief heeft genomen de vroege 
geschiedenis van Holland opnieuw op de agen-
da te zetten. Het symposium De Dageraad van 
Holland op 12 mei 2017 was daarvan een eerste 
resultaat. De grote belangstelling liet zien dat de 
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vroegste geschiedenis van Holland blijft fasci-
neren. Daarmee wordt een oude traditie, als we 
tenminste de jaren zeventig van de vorige eeuw 
al een oude traditie mogen noemen, nieuw leven 
ingeblazen. De vroege geschiedenis van Holland 
was (als we even de 18de-eeuwse houthandelaar 
Jan Wagenaar vergeten) lang het domein van 
academische geleerden, zoals A. Kluit rond 1800 
en I.H. Gosses aan het begin van de vorige eeuw. 
Al in het begin van de 20ste eeuw vonden echter 
op het raakvlak van amateurs en professionals 
nieuwe benaderingen en ideeën ingang.5 Maar 
pas vanaf het midden van de 20ste eeuw betra-
den ook wat we vrijetijdshistorici kunnen noe-
men werkelijk het domein waarop nog steeds 
academische kanonnen, zoals J.F. Niermeijer, 
D.P. Blok, H. van der Linden en J.G. Kruisheer, 
het schootsveld beheersten. In dezelfde periode 
vonden Hollandse amateurs en professionals in 
de Historische Vereniging Holland een platform 
en in het tijdschrift Holland een forum. 

Aan de universiteiten van Amsterdam en 
Leiden boden de jaren zeventig ruimte voor 
medewerkers en studenten om zich aan de Hol-
landse geschiedenis te wijden. In 1973 ontstond 
het idee een ‘Werkgroep Holland 1300-1500’ op 
te richten. Op de oprichtingsvergadering in 1974 
hield H.P.H. Jansen een lezing over het destijds 
gestrande plan om een vervolg te maken op de 
editie van de rekeningen uit het Henegouwse 
Huis. Ruim twee decennia hield de werkgroep 
stand met mooie lezingen, een reeks dissertaties 
en de kloeke delen van de Kruisheerjaren uit de 
Beierse periode als resultaat. Bijna gelijktijdig 
ontwikkelde ZWO, dat spoedig omgedoopt zou 
worden tot NWO, het concept van een Stich-
ting voor Historisch Onderzoek, onderverdeeld 
in werkgemeenschappen. Een daarvan was de 
‘Werkgemeenschap Lokale en Regionale Ge-
schiedenis’. Deze bracht een uiterst gemêleerd 
gezelschap samen. Een humoristische neerslag 
daarvan is te lezen in de roman Het Bureau van 
J.J. Voskuil. Het was de periode waarin onder-
zoek naar de geschiedenis van dorp, stad en 
streek volop meetelde aan de universiteit. 

Geen wonder dat in september 1978 door sa-
menwerking van de Utrechtse hoogleraar mid-
deleeuwse geschiedenis F.W.N. Hugenholtz, de 
Amsterdamse hoogleraar toegepaste chemische 
thermodynamica en liefhebber-archeoloog 
E.H.P. Cordfunke en het Comité Oud-Muider-
berg het eerste Muiderberg-symposium werd 
gehouden. Uiteindelijk zou het een reeks van zes 
symposia worden, eens in de drie jaar gehouden, 
met die over Holland en het water in 1993 als 
laatste. Het vijfde symposium was gewijd aan het 
thema ‘Holland in Wording’ en opende met een 
mooie analyse door D.P. Blok die nog steeds een 
ijkpunt biedt voor verder onderzoek.6

Naar een biografie van Holland
Die draad wordt dus nu weer enigszins opge-
pakt. Maar intussen was het vooroordeel, dat 
lokale en regionale geschiedenis ‘Geschiede-
nis met een kleine g’ zou zijn, teruggekeerd in 
de universitaire wereld. Niet omdat de onder-
zoekers niet willen: er zijn de laatste decennia 
prachtige studies over onder meer de ridder-
schap in Holland en Zeeland en stadsgeschie-
denissen verschenen. Niet omdat het publiek 
er niet in geïnteresseerd zou zijn, maar omdat 
de dwangbuis van de publicatieplicht in steen-
koolengels in internationale A-tijdschriften de 
jongste academische generatie afschrikt om in 
lokale en regionale media te publiceren. Slechts 
een beroep op ‘valorisatie’ legitimeert presenta-
ties voor een breder publiek. Daar ligt dan ook 
een mooie kans. 

Het symposium Landschap en bewoning rond 
de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde in 
1984, waarvan de papers in 1986 zijn versche-
nen, schetste boeiende perspectieven en formu-
leerde desiderata.7 Een jaar voor dat symposium 
verdedigde Peter Henderikx zijn dissertatie De 
beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en be-
woning van de Romeinse tijd tot ca. 1000 (pas in 1987 
in handelseditie verschenen). Het proefschrift 
van Menno Dijkstra, Rondom de mondingen van 
Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e 
en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude 
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Rijnstreek (2011), was daarop een eerste antwoord. 
Beiden probeerden een multidisciplinaire be-
nadering toe te passen: de een vanuit het speci-
alisme van oorkondenstudie en naamkunde en 
de ander vanuit de archeologie. 

Het is de vrucht van de afgelopen decennia 
dat buiten het domein van de beroepshistorici 
de beoefenaars van dit mooie vak uit liefhebberij 
en de archeologen zich nadrukkelijker zijn gaan 
roeren. Daar waar er – vooral voor de vroege en 
volle middeleeuwen – nauwelijks meer nieuwe 
schriftelijke bronnen ontdekt kunnen worden, 
en de winst vooral moet worden gezocht in het 
telkens weer kritisch bevragen van de bekende 
teksten, blijft de archeologie nieuwe puzzelstuk-
jes blootleggen. Terecht huldigt de archeologie 
het standpunt dat de bodem in beginsel slechts 
verstoord wordt, indien er sprake is van nood-
zaak en bedreiging van het bodemarchief. Maar 
waar daadwerkelijk wordt gegraven, levert dat 
steevast verrassingen op. Denk aan de Merovin-
gische nederzetting Oegstgeest in een oksel van 
de Oude Rijnloop of de opgravingen in Leider-
dorp die een brug slaan naar waarnemingen uit 

de jaren vijftig.8 Op 18 juni 2018 werd de vondst 
gemeld van een tweetal Merovingische gra-
ven tijdens een eerstejaarspracticum naast het 
 Archeologiegebouw in Leiden.9 Zulke vondsten 
vragen om een nieuwe benadering van de vroege 
geschiedenis van Holland. 

Gelijktijdig zijn de ‘amateurs’ steeds produc-
tiever geworden. Als recente voorbeelden noem 
ik (als een willekeurige keuze) de studies van 
Freek Lugt, Het goed van Oestgeest. De Middeleeu-
wen in Oegstgeest, Poelgeest, Kerkwerve, Rijnsburg en 
Nieuw-Rhijngeest (2009) en Het ontstaan van Lei-
den. Over de burggraaf, de ontginning, de opwas, het 
stadsrecht (2012); de studie van Mathieu Fannee, 
‘tLant te Waremunde. Een studie over Warmond in de 
middeleeuwen (1100-1400) (2014) en het boek van 
Kees Nieuwenhuijsen, Strijd om West-Frisia. De 
ontstaansgeschiedenis van het Graafschap Holland 
900-1100 (2016). Deze studies hebben met elkaar 
gemeen dat ze een grote liefde voor hun onder-
werp uitstralen, een groot publiek proberen te 
bereiken en door een mengeling van onbevan-
genheid en nieuwsgierigheid vragen stellen bij 
vertrouwde (vaak verstokte) interpretaties. Dat ze 

Afb. 3  Archeologie stelt ons beeld van de vroege geschiedenis van Holland telkens opnieuw 
bij. In de zomer van 2018 kwam aan de Plesmanlaan in Leiden een Merovingische 
begraafplaats uit de 7de eeuw aan het licht. Foto: Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol), 2018.
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daarbij wel eens te gemakkelijk naar een over-
tuiging toe redeneren, of wel erg dicht bij een 
bron blijven, wordt ruim gecompenseerd door 
het belang van het leveren van nieuwe bouwste-
nen voor het bouwwerk dat geschiedbeeld heet. 
Juist op dat punt is de dialoog tussen alle deel-
gebieden van de geschiedbeoefening en tussen 
alle soorten beoefenaars van groot belang. Het 
verleden komt tot ons door een veelvoud aan 
‘getuigenissen’, van bewuste en onbewuste uitin-
gen van leven en denken van onze voorouders. 
Geen daarvan heeft een alleenrecht op represen-
tativiteit of betrouwbaarheid. Iedere bron krijgt 
pas wezenlijk betekenis dankzij de vragen die de 
onderzoeker er aan stelt.

Het eerdergenoemde symposium van 12 
mei 2017 heeft de impuls gegeven om eindelijk 
nieuwe stappen te zetten. In het najaar van 2018 
publiceerde Henk ‘t Jong zijn nieuwe boek De 

Dageraad van Holland 1100-1300, min of meer als 
het vervolg op dat van Kees Nieuwenhuijsen. Hij 
heeft de titel van het symposium dus ‘geleend’, 
maar met een iets ander uitgangspunt. Belang-
rijk is dat de universitaire wereld de handschoen 
opnieuw heeft opgenomen. Dankzij een finan-
ciële impuls van de provincie Zuid-Holland, 
waar gedeputeerde Rik Janssen het belang van 
onderzoek naar het ontstaan van Holland als 
sociaal-culturele entiteit heeft onderkend, wor-
den plannen ontwikkeld voor een multidiscipli-
nair onderzoeksprogramma. Dit moet leiden tot 
een aantal proefschriften waarin met inzet van 
de nieuwste cartografische hulpmiddelen in de 
sfeer van HisGIS (Historisch Geografisch Infor-
matie Systeem) het hele scala aan archeologische, 
landschappelijke, archivalische en narratieve 
bronnen wordt gebruikt voor een nieuwe ana-
lyse van macht, landschap en bewoning in hun 

Afb. 4  Het Hollandse landschap is zelf de driedimensionale verbeelding van zijn geschiede-
nis. Tussen Delft en Overschie is bijvoorbeeld het 12de-eeuwse verkavelingslandschap 
nog duidelijk zichtbaar. Foto: Erfgoedhuis Zuid-Holland/Wim ter Hart.
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onderlinge samenhang. Centraal daarbij zal de 
vraag staan hoe lokale elites uit de vroege mid-
deleeuwen zich een positie verwierven die zich 
uitkristalliseerde in een netwerk van machtsre-
laties dat als feodaal kan worden aangemerkt, 
en in een bezits- en exploitatiestructuur die 
als domaniaal kan worden gekenschetst. In de 
literatuur heeft lang het beeld overheerst dat 
feodaliteit en hofstelsel in de Noordelijke Ne-
derlanden geen grote vlucht hebben genomen. 
En als er dan al sprake van zou zijn geweest, dan 
hoogstens in het midden en oosten van het land. 
De laatste jaren komen er echter steeds meer 
aanwijzingen dat ook in de kustgebieden grote 
agrarische complexen, al dan niet rondom een 
centrale curtis, hebben bestaan. De vraag is niet 
meer of in de vroege middeleeuwen dergelijke 

hoven hebben bestaan, maar meer hoe en waar-
om ze plaatsmaakten voor andere structuren. 
Hoe oude en nieuwe elites zich ontwikkelden en 
positioneerden in relatie tot de opkomende gra-
felijke macht en wat dit ons leert over het land-
gebruik voor en in de eerste fase van de grote 
ontginningen. Vooral de archeologie levert ge-
gevens die tot nieuwe inzichten leiden.

Een en ander kan niet los worden gezien van 
de groei van de kerkelijke instellingen in de 
Hollandse kuststreek. De in aantal toenemende 
parochies en de kloosters zijn niet eerder van-
uit een landschappelijk totaalperspectief bestu-
deerd. Zij zijn zowel belangrijk vanwege de ver-
bindingen met de macht als vanwege hun relatie 
tot de sociale cohesie in de regio.10 Zo raken de 
oude benadering van Holland als expressie van 
de grafelijke macht en Holland als door haar in-
woners gecreëerde regio met elkaar verweven.

De dageraad van Holland staat voor een nieuwe 
zonsopgang.

Afb. 5 Studie van geschreven bron-
nen blijft onveranderd belangwek-
kend. Oorkonde uit 1276 waarin graaf 
Floris V aan Gerard van Wateringen 
het alleenrecht verstrekt van de vis-
serij voor de sluizen van Vlaardingen. 
Collectie Stadsarchief Vlaardingen, 
charter 468.
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Dirk III (rechts) en zijn vader Arnout. Boven Dirks hoofd staat: ‘Dieric syn wyf Othilt’. Afbeel-
ding uit het Wapenboek van de Heraut van Heesel, circa 1470. Collectie Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, Antwerpen.
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De oudste vormen in het Hollandse landschap 
dateren nog uit de laatste ijstijden. Aan de oost- 
en noordrand van Holland treffen we de pleisto-
cene stuwallen van het Gooi, de keileemrug van 
Wieringen en de stuwwal van Texel, gevormd 
door het landijs. Aan de oostelijke randen van 
het landschap van Holland vinden we stille ge-
tuigen, zoals uitstekende donken in het rivie-
rengebied, gevormd door de wind in de laatste 
ijstijd. Verder nemen zee, rivier, veenvorming 
en wind deel in de vorming van het Hollandse 
landschap over de laatste tienduizend jaar. De 
belangrijkste schakel van een natuurlijke kust-
verdediging, gesymboliseerd door de Hollandse 
duinen en strandwallen, heeft voor een rijke 
historie en cultuur gezorgd. De veenvorming 

kon zich millennia lang opbouwen achter die 
stabiele kustwal waarvan de ontginning de mo-
tor zou worden van de economie ten tijde van 
de Hollandse Gouden Eeuw. Dat de natuurlijke 
verscheidenheid van Holland verbonden is met 
zijn geschiedenis en cultuur uit zich ook in al-
lerlei publieksprojecten, zoals ZHAAP (de Zuid-
Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het 
Publiek) en de activiteiten rondom de herden-
king van de Slag bij Vlaardingen.1

Als we ons de vraag stellen wanneer Holland 
ontstaan is, dan is het geologische antwoord op 
die vraag: de eerste strandwal bij het huidige 
Ypenburg die bleef staan en niet wegspoelde. 
Op deze strandwal, die zo’n tien jaar geleden bij 
bouwwerkzaamheden ontdekt werd, is neolithi-

Wind, zee, rivier, veen-
vorming en de mens 
Over de vorming van het natuurlijke land-
schap van Holland

Elke bewoner van Holland reist naar werk, school of andere afspraken en 
neemt dagelijks, bewust maar veelal onbewust, een veel- of minderkleurig 
landschap in zich op in al zijn facetten. Onder en ook tussen lagen van 
stedelijke en landelijke infrastructurele vlakken, blokken en lijnen bevindt 
zich in Holland een fascinerende wereld die minder bekendheid geniet. In 
deze bijdrage wordt verteld welke processen van de natuur en de mens het 
Hollandse landschap hebben gemaakt tot wat het nu is: een van de dichtst-
bevolkte gebieden in Noordwest-Europa met een roemruchte geschiedenis 
in een landschap met een bijzondere natuurlijke verscheidenheid. 

Sjoerd Kluiving
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sche bewoning van 5500 jaar oud aangetroffen.2 
Uit dezelfde tijd stamt ook de oudste strand-
wal van Spaarnwoude ten oosten van Haarlem.3 
De snel rijzende zeespiegel zorgde er voor die 
tijd voor dat eenmaal door de zee opgeworpen 
strandwallen telkens werden overspoeld en af-
gebroken. Holland was één met het water en 
maakte op dat moment volledig deel uit van 
de Noordzee. De eerste strandwal bij Ypenburg 
bleef 5500 jaar geleden staan, doordat de zeespie-
gelstijging afnam. De strandwallen begonnen 
vanaf die tijd met de bouw van een stabiele kust 
en hebben zich steeds verder naar het westen 
uitgebreid, waarbij bijna elke duizend jaar een 
nieuwe strandwal met duinen werd gevormd. Zo 
vormt elke strandwal in de Hollandse kustzone 
dus een oude kustlijn. De archeologie heeft op 
elke strandwal bewoning gevonden die aantoont 
dat de toenmalige Hollanders in feite telkens 
meeverhuisden met een verschuivende kustlijn.4 

De natuurlijke ontstaansgeschiedenis van 
Holland wordt in deze bijdrage verhaald. In de 
laatste ijstijd bestond Holland uit een poolwoes-
tijn en een verwilderd riviersysteem, terwijl in 
het daaropvolgende Holoceen het gebied werd 
gekenmerkt door een kustvlakte en een stijgen-
de zeespiegel. Cruciaal in deze geschiedenis is 
de vorming van de eerste strandwal van Holland 
met een verschuivende kustlijn. De daaropvol-
gende oude rivierlopen van Holland maakten 
bewoning langs een natuurlijke infrastructuur 
mogelijk. Gelijktijdig groeide het veen aan tot 
de veenkoepel van Holland. Uiteindelijk startte 
het ontginnen van het veen en begon men met 
de broodnodige waterstaathuishouding. Minder 
dan duizend jaar geleden wordt de Hollandse 
kustzone bedekt met de jonge duinen. Het is 
in deze periode dat Holland ontstaat. Tot slot 
bespreekt deze bijdrage het 21ste-eeuwse Hol-
landse landschap: wat is er nu nog zichtbaar van 
al die processen uit het verleden?

De poolwoestijn en een verwilderd rivier- 
 systeem 
Nederland, en daarmee ook het Hollandse 

landschap, is sterk beïnvloed door ijstijden. Af-
hankelijk van waar je bent, zie je hier meer of 
minder relicten van. Vandaag de dag is dat moei-
lijk voorstelbaar, maar de geologische geschie-
denis van de afgelopen twee miljoen jaar, ook 
wel het Kwartair genoemd, wordt gekenmerkt 
door langdurige ijstijden afgewisseld met re-
latief kortdurende warme perioden die ook als 
interglacialen worden bestempeld. De dynami-
sche geschiedenis van het Kwartair is van groot 
belang geweest voor de ontstaanswijze van het 
landschap van Nederland. Naast de afwisseling 
van ijstijden kende het landschap gedurende die 
periode ook rivierdeltavorming, grote zeespie-
gelbewegingen verschillende vegetaties en een 
variëteit aan koude- en warmteminnende zoog-
dieren.

De relevante natuurlijke landschapsvorming 
van Holland begint meer dan tienduizend jaar 
geleden; meestal op 10 tot 20 meter onder het 
huidige Hollandse oppervlak waar zich de top 
van de afzettingen van de laatste ijstijd (het 
Weichselien, 116.000-11.500 jaar geleden) be-
vindt. Tijdens deze periode bereikten de ijskap-
pen Nederland niet. Door de aanhoudende kou 
werd steeds meer water in ijskappen opgeslagen 
en daalde de zeespiegel. De ondiepe gedeelten 
van zeeën en oceanen, zoals de Noordzee, kwa-
men droog te vallen. Dat de toenmalige bewo-
ners heen en weer konden trekken naar Enge-
land wordt bewezen door de vondst van ‘Krijn’ 
enige jaren geleden. Deze Neanderthaler bivak-
keerde 40.000-100.000 jaar geleden in het ge-
bied waar nu de Noordzee is.5 Later, 14.500 tot 
11.500 jaar geleden, vond daar een snelle afwis-
seling van warmere en koudere perioden plaats, 
groeiden er bomen en ontwikkelden zich bo-
dems die aantrekkelijk waren voor bewoning.6

In de laatste periode van deze ijstijd was het 
toenmalige gebied van Holland verworden tot 
een poolwoestijn, waardoor een vlechtend en 
verwilderd riviersysteem zijn weg vervolgde. 
Een belangrijk verschijnsel van een poolwoes-
tijn is het sterke windregime dat heerst in een 
dergelijk koud klimaat. Het vaak grof zandige 
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materiaal in de drooggevallen rivierbeddingen 
kwam door de wind in beweging, doordat de 
vegetatie nog schaars was. Ongeveer 12.000 jaar 
geleden vormde deze verplaatsing van zand vaak 
een rivierduin aan de oostoever van de oude 
droge rivierlopen. In Holland vinden we de bo-
venkant van dit proces met name in het oostelijk 
deel terug als donken, zoals De Donk, de Schoo-
nenburgse heuvel in de Alblasserwaard en in de 
Krimpenerwaard, maar ook de Hillegersberg in 
Rotterdam. Bij bijna alle donken zijn veel oude 
archeologische bewoningssporen aangetroffen.7

Aan het begin van het huidige interglaciaal, 
het Holoceen, was het Hollandse landschap een 
zandige vlakte als resultaat van het poolwoes-
tijnklimaat in de voorafgaande periode. Dwars 
door dat zandlandschap sneed in het zuiden 
van oost naar west een breed dal van de Rijn en 
Maas. In het noorden lag de afvoer van de Vecht-
IJssel, die dwars door het noordelijk deel van 
het huidige Noord-Holland sneed. Het waren 
verwilderde of vlechtende rivierstelsels die wa-
ren overgeërfd van de laatste ijstijd. In het zui-
delijke dal was een kenmerkend landschap van 
rivierduinen. Het vroegste holocene landschap 
bestond uit vlakten afgewisseld met door wind 
gevormde paraboolvormige ruggen, vergelijk-
baar met het reliëf in het oostelijk gelegen dal 
van de Gelderse Vallei. Als parallel kunnen we 
ons de paraboolduinen in de Hollandse Duinen 
of Kennemerduinen voorstellen, maar die zijn 
onder totaal verschillende klimaatcondities en 
veel recenter ontstaan. 

De kustvlakte en een stijgende zeespiegel
In de laatste ijstijd lag de wereldwijde zeespie-
gel meer dan 100 meter lager dan tegenwoordig, 
doordat een groot deel van het zee- en oceaan-
water in grote ijskappen was opgeslagen. Tijdens 
het maximum van de ijstijd van 18.000 jaar gele-
den lag de ijskap over heel Scandinavië en Noord-
Duitsland. Vanaf die periode begon het landijs 
langzaam te smelten, wat vanzelf de wereldwijde 
zeespiegel weer deed stijgen. Overigens droeg 
het smelten van de Noord-Amerikaanse ijskap, 

die drie keer zo groot was als de Scandinavische, 
meer bij aan de zeespiegel stijging.

Terwijl de zeespiegel aan het stijgen was, ein-
digde de laatste ijstijd en brak ongeveer tien-
duizend jaar geleden het huidige interglaciaal 
aan. Door de aanzienlijke klimaatsverbetering 
werd de voormalige poolwoestijn een kustvlakte 
die in een vrij snel tempo begroeid raakte met 
naaldboomvegetatie en later met loofbomen. 
Ondertussen bleef de zeespiegel stijgen, omdat 
in Scandinavië en Noord-Amerika, ook in het 
Holoceen, nog grote delen van de voorheen im-
mense ijskap aanwezig waren om te smelten. Dat 
ijssmelten en de daaruit voortvloeiende zeespie-
gelstijging lagen toen op een gemiddelde van 
2,5 meter in honderd jaar, waardoor de kustlijn 
zich eerst naar het oosten bewoog. Lage strand-
wallen werden steeds weer overspoeld door het 
rijzende water en het verspoelde zand werd weer 
een stukje verderop afgezet, waarna het proces 
zich herhaalde. 

Toen al het landijs in Scandinavië en Noord-
Amerika gesmolten was, bedroeg de zeespiegel-
stijging nog geen meter per honderd jaar. Vanaf 
dat moment droeg alleen de bodemdaling bij 
aan de relatieve zeespiegel. Dat tijdstip, onge-
veer 5500 jaar geleden, is een beslissend moment 
voor de vorming van Holland geweest. De eerste 
strandwal die niet weg erodeerde, bleef stabiel en 
vormde daarmee de oudste kustlijn van Holland.

De eerste strandwal en een verschuivende kust-
lijn
Over deze eerste strandwal – ook wel de oudste 
kustlijn van Holland genoemd – vormden zich 
wat (oude) duinen. Leidschendam, Voorburg, 
Voorschoten, Spaarnwoude en Akersloot-Uit-
geest liggen alle op deze oudste strandwallen. 
Tijdens de bouw van Ypenburg ten zuidoosten 
van Voorburg is nog een oudere strandwal met 
bewoningssporen ontdekt, maar deze is niet 
door te trekken op de hoogte van Leidschen-
dam-Voorburg en Voorschoten. De Ypenburg 
strandwal is dus een nog oudere strandwal in 
een toen nog meer open Hollandse kust. 

Holland 20184 binnenwerk.indb   210 27-11-18   15:03



Sjoerd Kluiving | Wind, zee, rivier, veenvorming en de mens

211  

Tijdens de eerste stabiele strandwalvorming 
draaide de ontwikkeling van de kustlijn zich om 
en bewoog zich sinds die tijd van het oosten naar 
het westen. Dit kwam enerzijds doordat het tem-
po afnam waarmee de relatieve zeespiegel steeg 
(het smeltende landijs was op) en anderzijds 
omdat de invloed van riviersedimentatie groter 
werd.8 Hierdoor werd kustuitbouw in westelijke 
richting mogelijk. Sinds die tijd werden er bij-
voorbeeld ten westen van Leidschendam, Voor-
schoten en Spaarnwoude, maar in feite langs 
de hele Hollandse kust, verschillende jongere 
strandwallen gevormd met daartussen liggende 
strandvlakten. Als je bijvoorbeeld van Leidschen-
dam naar het westen gaat, dan kom je afwisse-
lend strandvlakten en verhoogde strandwallen 
tegen. De stad Haarlem is, net als Den Haag, op 
deze naar het westen verjongende strandwallen 
gevestigd. Deze schaal van kustuitbouw is in in-
ternationaal opzicht uniek en wordt in de hand 
gewerkt door de sterke zeestroming, ook wel 
‘kustrivier’ genoemd, die zorgt voor het vervoer 
van zand en slib langs de Hollandse kust. 

Het verhaal van de kustlijnmigratie in Hol-
land houdt in dat zich op 5 tot 6 meter beneden 

Normaal Amsterdams Peil (NAP) een landschap 
bevindt dat grote gelijkenissen vertoont met 
de huidige Waddenzee. Het was een landschap 
dat in een open verbinding met de zee stond. 
Ten oosten van Voorschoten bevond zich in 
het eerste deel van het Holoceen een zandige 
getijdegeul die vijfduizend jaar geleden droog 
kwam te liggen door de eerste stabiele strand-
wal waarop Voorschoten is gelegen. In de daar-
opvolgende eeuwen was de kust van Holland 
stabiel en vormde zich ten oosten van die sta-
biele strandwal langzaam een groot veenkus-
sen. Tien jaar geleden is precies op de locatie 
van de getijdegeul onder het veen een veenweg 
aangetroffen die uit de bronstijd stamt. Uit de 
reconstructie is gebleken dat het veen zich als 
gevolg van klinkverschijnselen hoger in het 
landschap bevond. Het lag ter hoogte van de ge-
tijdegeul, sierlijk aangegeven door de kronkel in 
de veenweg, overgeërfd van de slinger of bocht 
in de getijdegeul.9 De uitbouw van de kust met 
strandwallen is in de Romeinse tijd zelfs verder 
naar het westen geweest dan in de huidige tijd. 
Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door de 16de-
eeuwse waarnemingen van het Romeinse castel-

Afb. 1  Zee, strand (met vloedlijn) en zeereep (hoge duinen). Op oude strandwallen vormden 
zich oude duinen waar we nog maar weinig van terugvinden. Foto: Sjoerd Kluiving.
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lum Brittenburg die ten westen van de huidige 
kust zou hebben gelegen (afb. 2).10 

Oude rivier- en waterlopen van Holland: wonen 
langs de natuurlijke infrastructuur
Terwijl de zeespiegel de afgelopen 15.000 jaar 
meer dan 100 meter steeg, bleef de aanvoer van 
rivieren uit het achterland doorgaan. Van ouds-
her stroomde vanaf het begin van het Holoceen 
de gecombineerde Rijn-Maas dwars door het 
latere Zuid-Holland en de Vecht-IJssel-loop in 
Noord-Holland. Met het stijgen van de zeespie-
gel bouwde zich in Holland een gestapeld rivie-
renlandschap op met lopen uit de oude steentijd 
die dicht onder de oppervlakte van diepe polders 
als het Haarlemmermeer en de Zuidplaspolders 
lagen. Ook langs oude geulen van het Oer-IJ 
systeem liepen zij, zoals deze gevonden werden 
tijdens werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn 
in het centrum van Amsterdam.11 Verschillende 
rivierlopen hebben Holland doorkruist gedu-

rende het Holoceen en bijna elke loop heeft be-
wijs voor bewoning ernaast.12

In (het latere) Holland zijn op verschillende 
tijdstippen verschillende grote waterlopen van 
belang: het Oer-IJ, de Oude Rijn en de Rijn-Maas 
afvoer (afb. 3 en 4). Het Oer-IJ vormde zich uit 
een getijdegeul in het Hollandse kustsysteem 
dat in verbinding stond met het Rijn-Maas sys-
teem.13 Duizend jaar later slibde het Oer-IJ dicht 
en ging bijna tegelijkertijd het Vlie – de noorde-
lijke toegang tot de Zuiderzee – open.14

De Oude Rijn in Zuid-Holland was tot in de 
late middeleeuwen een hoofdtak van de rivier de 
Rijn en had een rivierdelta bij Katwijk. De Oude 
Rijn markeert ook de Limes die verder doorliep 
naar het westen tot het westelijkste fort Britten-
burg. Dit oude Romeinse fort werd in de 15de, 
16de en 17de eeuw zichtbaar na stormen op het 
strand tussen Katwijk aan Zee en Noordwijk aan 
Zee. Recent onderzoek in het noordelijk deel 
van het Meijendel-gebied laat zien dat zich ook 

Afb. 2  De Brittenburg naar een tekening van Abraham Ortelius. Gravure uit Lodovico 
 Guicciardini’s beschrijving van de Nederlanden, 1582-1588. Wikimedia Commons. 
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hier mogelijke sporen van Romeinse aanwezigheid te vinden zijn.15 
Wellicht betreffen dit de sporen van een militair kamp. 

Het veen groeit aan tot de veenkoepel van Holland
Toen de eerste stabiele strandwallen tussen Ypenburg, Voorscho-
ten en Alkmaar een feit waren, veranderde het water ten oosten 
van die strandwallen in een zoetwater lagune. De strandwallen en 
duinen vormden een bescherming tegen de invloed van zout wa-
ter.16 Door plantengroei ontstond eerst rietveen, daarna zeggeveen 
en later bosveen. Het veen vertegenwoordigde in feite een totale 
ontwikkelingsreeks van de vegetatie in de lagune. Wat we weten, 
is dat de voormalige zoetwater lagune geheel dichtgroeide tot een 
gebied van vlakten en veenkussens, doorsneden door de Rijn en 
Maas. Toen het veen zo ver groeide dat er geen planten of bomen 

Afb. 3  Links: Paleogeografische kaart van Nederland rond 2750 voor Christus. Bron: P. Vos 
en S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 
2.0). Deltares, Utrecht. Op 24 augustus 2018 gedownload van www.archeologiein-
nederland.nl. 

Afb. 4  Rechts: Paleogeografische kaart van Nederland rond 800 voor Christus. Bron: P. 
Vos en S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland 
(versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 24 augustus 2018 gedownload van www.archeolo-
gieinnederland.nl. 
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meer boven het grondwaterpeil uitgroeiden, 
werd het veen door voedselarm regenwater met 
veenmosveen uitgebreid. In de 8ste eeuw bezat 
het westen van Nederland nog een zeer groot 
oppervlak aan natuurlijk veenlandschap.17 Naast 
de uitgestrekte veenvlakte bestond dat opper-
vlak uit grote ‘kussens’ van veen die tot 5 meter 
boven NAP konden reiken.

De mens begint met waterstaathuishouding en 
ontgint het veen 
In de Romeinse tijd ging men aan waterstaat-
huishouding doen. Het Kanaal van Corbulo 
en het (nog niet ontdekte) Drususkanaal zijn 
hier enkele voorbeelden van. Uit de prehistorie 
 weten we dat de mens reactief op wateroverlast 
reageerde, bijvoorbeeld door de woonplaats met 
rietbossen op te hogen.18 Op grotere schaal leid-
de dat gedurende de Romeinse tijd tot de eerste 
terpen waarop eerst boerderijen en woonhuizen 
en later hele dorpen en steden werden gebouwd. 
Vanaf het jaar 1000 werd langzaam begonnen 
met het ontginnen van het tot dan toe nog na-
tuurlijke veenlandschap. De ontginning werd 
mede ingegeven door een toenemend warme 
periode in de 10de eeuw. Ook is bekend dat er, 
vergeleken met de periode ervoor, een sterke 
toename van ontbossing en verstuiving voor-
kwam, wat vermoedelijk door de mens veroor-
zaakt werd.19 De strandwallen werden mogelijk 
wat minder aantrekkelijk voor bewoning, terwijl 
de veenmoerassen door de droogte juist aanlok-
kelijker werden. Samen met de bevolkingsgroei 
vormde dit waarschijnlijk de achtergrond voor 
het begin van de grootschalige ontginningen 
van Holland. De typische strokenverkaveling in 
rechte en circulaire patronen die hieruit voort-
kwam, bepaalt grote delen van het huidige Hol-
landse landschap.

Turfwinning was in het begin slechts bijzaak. 
Het veen is grotendeels verdwenen door ontwa-
tering, inklinking en zetting. De landschappen 
die hierdoor ontstonden, worden veenland-
schappen genoemd. Gezien de dateringen van 
de oudste dijkenbouw, gemalen en de oudste 

water- en hoogheemraadschappen kunnen we 
stellen dat het karakteristieke Hollandse pol-
derlandschap in feite is ontstaan rond het jaar 
1000. Vanaf de 15de en 16de eeuw begon men 
daarnaast systematisch turf te winnen; dit pro-
ces wordt ook wel vervening genoemd. Er ont-
stond een ingewikkeld spel tussen menselijke 
ingrepen en natuurlijke variabiliteit. De verve-
ning resulteerde in maaivelddaling, waardoor 
er bijvoorbeeld bij de Haarlemmermeer in de 
13de eeuw eerst drie kleine veenmeren aanwezig 
waren die zich door stormen en veenoeverafslag 
vergrootten tot een groot Haarlemmermeer. Na 
vele plannen tot droogmaking waren het 19de-
eeuwse stormen die een bedreiging voor steden 
als Amsterdam en Leiden vormden en koning 
Willem I ertoe deden besluiten de Haarlemmer-
meer droog te leggen. 

Typische strokenverkaveling in rechte en 
circulaire patronen bepaalt grote delen van het 
huidige vlakke landschap. Nu heeft het veenop-
pervlak een ligging van 0 tot 2 meter onder NAP, 
terwijl droogmakerijen, zoals de Haarlemmer-
meer waar het veen weg is, op 5 tot 6 meter onder 
NAP liggen. Beeldbepalend voor het Hollandse 
landschap zijn ook de duinen. De jonge duinen 
vormden met hun soms meer dan 30 meter 
hoogte duidelijke heuvels en daardoor opval-
lende landvormen. Ze zijn zeer waarschijnlijk 
het gevolg van de omkering van kustuitbouw 
naar kustafslag zo’n duizend jaar geleden. De 
jonge duinen zijn langs de gehele Hollandse 
kust vanaf het jaar 1000 tot aan de 17de eeuw 
in verschillende fasen opgewaaid. Deze duinen 
vormden zich op een ondergrond van strand-
wallen en strandvlakten. Vaak zien we in de dui-
nen karakteristieke paraboolstructuren als we 
er van boven op kijken. De paraboolduinen in 
bijvoorbeeld de Kennemerduinen zijn zelfs van 
internationale waarde door hun unieke status.20

Het moderne Hollandse landschap, wat is er 
nog zichtbaar?
Als je tegenwoordig door het Hollandse land-
schap heen reist, dan zijn bijna alle natuurlijke 
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landschapsvormen nog te herkennen. Ten eer-
ste zijn er in het oosten van Holland, maar ook 
bij Hillegersberg in Rotterdam, veel donken te-
rug te vinden. Deze heuvels, soms maar enkele 
meters boven het maaiveld uitstekend, zijn de 
oervormen van het Hollandse landschap, opge-
waaid in de laatste ijstijd. Zo’n 12.000 jaar oud 
en met vele bewijzen van duizenden jaren aan 
bewoning door Hollanders die hier een droge 
toevlucht zochten. Ten tweede geven de strand-
wallen aan de Hollandse kust een brede gordel 
van hoge en lage ruggen aan die dwars door een 
grote stad als Den Haag lopen. In feite zien we in 
dit landschap vier tot vijf oude kustlijnen terug 
waarvan de jongere bedekt zijn geraakt door de 
jonge duinen. De strandwallen zijn op veel ge-
bieden afgegraven voor de zandtoevoer naar de 
grote steden in de 19de en 20ste eeuw. 

Naast de hooggelegen donken, duinen en 
strandwallen valt de natuurlijke ontstaans-
geschiedenis van Holland vrij schematisch in te 
delen in twee typen landschappen. Aan de ene 
kant is er sprake van een ‘5 tot 6 meter onder NAP 
landschap’ met diepe zeekleipolders, zoals de 
Purmer, Haarlemmermeer en Alexanderpolder 
(het diepste punt van Nederland). Op al deze gro-
te diepten loop je op een oppervlak van minstens 
vijfduizend jaar oud. Het maaiveld representeert 
hier een landschap dat lijkt op de huidige Wad-
denzee met wadplaten, getijdegeulen en zeega-
ten. In de Haarlemmermeer verraden contras-
terende zandige en kleiige ondergronden deze 
dynamische natuurlijke omgeving. De polders 
liggen zo diep door een combinatie van veenont-
ginning, oxidatie en afkalving van de veenoevers.

Aan de andere kant zien we ook een ‘0 tot 2 
meter onder NAP landschap’. Dit zijn de veen-
polders waar sommige oorspronkelijke ontgin-
ningen het oude veenoppervlak laten zien dat 
zich door de ontwatering en oxidatie verlaagd 
heeft van 0 tot 2 meter onder NAP. Even boven 
Vlaardingen liggen de Vlietlanden, een voor-

beeld van een oorspronkelijk gaaf veenland-
schap dat niet in cultuur gebracht is. De Vliet-
landen liggen dan ook weer enkele meters hoger 
dan de direct aangrenzende ontgonnen en ver-
kavelde veenpolders op 0 tot 2 meter onder NAP. 

Holland heeft niet alleen in cultureel opzicht 
maar ook wat betreft natuurlijke processen een 
zeer bewogen geschiedenis. Alle natuurlijke pro-
cessen kennen ook een cultureel component, 
omdat Holland ondanks de onstuimige geschie-
denis van zeespiegelstijging, rivierverleggingen, 
winderosie en veenvorming al lang een continue 
bewoning kende. De klimaatsverandering rond 
het jaar 1000 luidde mogelijk mede het ontstaan 
van Holland in zoals we dat nu kennen. Tegen-
woordig zien we dat onze samenleving opnieuw 
met klimaatverandering te maken heeft. Het is 
nog maar de vraag welke gevolgen dit voor het 
Hollandse landschap zal hebben. 

Vanuit de geologie wordt de tijd waarin we nu 
leven gezien als het eerste tijdvak (het Antropo-
ceen) waarin de mens een dominante invloed op 
de aarde heeft die groter is dan alle natuurlijke 
processen bij elkaar.21 De veranderende samen-
leving heeft als anker een landschap dat, hoewel 
zeer sterk veranderd in de 20ste eeuw, nog vele 
aanknopingspunten biedt om de natuurlijke vor-
ming te herleiden. Het besef dat veel elementen 
van het cultuur- en natuurlandschap in Holland 
zichtbaar zijn, zou kunnen helpen een versterkt 
gevoel van duurzaamheid te bewerkstelligen. De 
39 verkozen TOP10-locaties in het Zuid-Hol-
landse ZHAAP-project en ook de Slag bij Vlaar-
dingen, die duizend jaar geleden plaatsvond 
maar nog steeds wordt herbeleefd, zijn prach-
tige voorbeelden van hoe de betekenis en waar-
de van een door de natuur gevormd landschap 
doorgrond kan worden via de culturele beleving 
van een plaats. Mogelijk ligt de sleutel tot duur-
zame landschapsbeleving in Holland in deze 
verbinding tussen natuur en cultuur besloten.
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‘Diederick III’ en zijn vader ‘Aernout I’, zoals afgebeeld in de galerij gravenportretten in het 
stadhuis van Haarlem. Paneelschildering door onbekende maker, circa 1490. Collectie 
Gemeente Haarlem.
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De eerste koningsoorkonde 
De schenking van Arnulf van Karinthië (887-899) 
werd opgetekend op 4 augustus 889, vier jaar na 
de moord op Godfried de Deen. Deze Godfried 
was de laatste van de Noordse krijgsheren die in 
de 9de eeuw het bewind voerden over het wes-
ten en midden van ons land. Ze waren door de 

Frankische vorsten aangesteld om het rijk te 
beschermen tegen Vikinginvallen. Toen God-
fried aanspraak begon te maken op meer land 
en meer macht, lokte keizer Karel de Dikke (876-
887) hem in de val en kreeg de ambitieuze Noor-
man een zwaard in zijn nek. De Friese edelman 
Gerulf werd vervolgens graaf in het kustgebied 

Het ontstaan van het 
graafschap Holland
Twee oude bronnen opnieuw bezien

De vier zogenaamde koningsoorkonden, opgesteld in de jaren 889, 923, 969 
en 985, beschrijven schenkingen die de West- en Oost-Frankische vorsten 
deden aan de graven van West-Frisia, het latere Holland. De originele docu-
menten zijn verloren gegaan, maar de abdij van Egmond beschikte over 
kopieën van de stukken.1 Het zijn belangrijke bronnen voor onze kennis 
omtrent het ontstaan van het graafschap, want verder is er weinig beschik-
baar. Enkele kroniekschrijvers wijdden soms een paar zinnen aan de gebeur-
tenissen in Frisia, en er zijn wat oorkonden, eigendomslijsten en dodenregis-
ters overgeleverd. Allemaal buitenlands, want een eigen Hollandse (lees: 
Egmondse) schriftcultuur ontwikkelde zich pas na 1100. Soms lezen we over 
een ‘Theodericus’, een ‘Gerulfus’ of een ‘Arnulfus’, maar het is niet altijd 
zeker of het wel een telg uit ons gravengeslacht betreft. Het historisch 
belang van de vier koningsoorkonden werd reeds door middeleeuwse 
geschiedschrijvers onderkend, maar nu nog steeds heersen er misverstan-
den aangaande de context waarin ze, met name de oudste twee, zijn ont-
staan. In dit artikel staan we daarom stil bij die twee oudste stukken: de 
schenking van koning Arnulf van Karinthië aan graaf Gerulf en de schenking 
van koning Karel de Eenvoudige aan graaf Dirk I.

Kees Nieuwenhuijsen
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en daarmee begon de heerschappij der Gerulfin-
gen over het graafschap West-Frisia.

De aanslag is beschreven door Regino van 
Prüm in de Annalen van Fulda en ook de annalist 
van Vaast heeft hieraan twee zinnetjes gewijd. In 
het Dodenboek van Xanten staat op 7 juni een Go-
defrithi marchisi en dat zou misschien Godfried 
de Deen kunnen zijn. Meer contemporaine in-
formatie is er niet en dat is tekenend voor de 
geschiedschrijving over Frisia in deze vroege 
eeuwen.2 

Het verslag van Regino over het einde van 
Godfried de Deen is behoorlijk gedetailleerd. 
Het vertelt dat Godfried om zijn macht te ver-
groten een sluw plan bedacht. Hij vroeg aan kei-
zer Karel de Dikke om hem wijngaarden langs 
de Moezel te schenken, omdat er in het kille 
Frisia geen druiven wilden groeien. Wanneer 
de keizer dit zou toestaan, dan zou hij een op-
standige onderdaan een uitvalsbasis in het hart 
van zijn rijk hebben gegeven. Een weigering zou 
echter als een belediging, en daarmee als een ca-
sus belli, worden opgevat. Godfried stelde de kei-
zer dus voor een netelig dilemma. Hij zond twee 
vazallen, Gerulf en Gardulf, vanuit Frisia naar de 

keizer om dit verzoek over te brengen. 
Uit andere bronnen weten we dat Karel 

de Dikke met zijn gevolg op dat moment, het 
voorjaar van 885, op de terugreis was van een 
bezoek aan Italië en dat hij zich ophield in het 
noordoosten van Frankrijk.3 De keizer hoorde 
de boodschappers aan, maar gaf hen niet direct 
een antwoord. Eerst overlegde hij met een ver-
trouweling, hertog Hendrik van Franken. Sa-
men bedachten ze een nog geniepiger plan. Ze 
zouden Godfried voorstellen om over de kwes-
tie te overleggen op een neutrale plek en daar 
zouden ze hem vermoorden. Gerulf en Gardulf 
werden met een uitnodiging teruggestuurd 
naar hun heer: de afgesproken plaats was Heris-
pich (Spijk; aan de Rijn achter Nijmegen). Beide 
partijen hadden hun wapenknechten meegeno-
men, maar bij de eigenlijke gesprekken, op een 
schiereilandje in de rivier, waren alleen de kop-
stukken aanwezig. De keizer zelf was overigens 
niet van de partij. Aan de onderhandelingstafel 
provoceerde Everhard Saxo, een van de vertegen-
woordigers van de keizer, de Deense hertog die 
hem daarop een verwensing toeslingerde. Ever-
hard trok vervolgens zijn zwaard en hakte op het 

Afb. 1 De moord op God-
fried de Deen. Volgens de 
titel pleegde graaf Everard 
de moord, maar de 
toelichting op de website 
van het Rijkmuseum zegt: 
‘Waarschijnlijker is dat het 
hier Gerolf van Holland 
betreft.’ Ets door Pieter 
Tanjé, 1749-1759. Collectie 
Rijksmuseum, Amsterdam. 
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hoofd van Godfried in. De mannen van Hendrik 
van Saksen maakten het slagerswerk af. De op-
stand was neergeslagen.

In het relaas van Regino spelen Gerulf en zijn 
kameraad Gardulf slechts de rol van boodschap-
pers. Hun namen worden niet genoemd bij het 
beramen van de plannen of onder de aanwezi-
gen in Herispich. Het korte berichtje in de An-
nalen van Vaast heeft echter verwarring gezaaid. 
Daarin staat dat Godfried werd gedood, omdat 
hij ontrouw aan de keizer was geworden met een 
list van zijn leenman Gerulf. Graaf Gerulf had 

dus een list verzonnen, maar het is niet duide-
lijk welke: de eerste list, om de wijngaarden op 
te eisen, of de tweede, om Godfried in de val te 
lokken. J.M. van Winter meende dat taalkun-
dig beide interpretaties mogelijk zijn, maar zij 
achtte het waarschijnlijker dat Gerulf niet bij de 
tweede maar juist bij het bedenken van de eerste 
list was betrokken.4

In veel geschiedenisboeken is echter te lezen 
dat Gerulf de tweede list heeft bedacht. Hij zou 
dan Godfried, zijn heer, hebben verraden. En-
kele historici suggereren zelfs dat hij persoon-

Afb. 2 Folio uit de 
Egmondse Annalen (circa 
1110/1120) waarin diverse 
gebeurtenissen uit de 10de 
en 11de eeuw worden ver-
teld, zoals de invallen van de 
Noormannen en de dood 
van graaf Arnulf in 993. De 
laatste alinea is gewijd aan 
‘Graaf Theodericus, zoon 
van Arnulf ’ met wie hertog 
Godefridus namens de 
keizer de strijd aanbond. 
Collectie British Library, 
Londen, Cotton Tib. CXI, 
fol. 149r.
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lijk meedeed aan de moordpartij in Herispich. 
In deze lezing wordt de koningsschenking van 
4 augustus 889 gezien als een beloning vanuit 
het centrale gezag voor bewezen diensten. Ge-
rulf kreeg toen land in Frisia in bezit van de 
Oost-Frankische koning Arnuf van Karinthië.5

Wanneer we Regino nauwkeurig erop na le-
zen, dan moeten we ons aansluiten bij de visie 
van Van Winter. Regino zegt immers dat keizer 
Karel alleen hertog Hendrik erbij haalde om 
het moordcomplot te bedenken en dat hij ver-
volgens Gerulf en Gardulf in het ongewisse liet 
over zijn antwoord en ze weer op pad stuurde. 
Het lijkt, vanuit de keizer bezien, ook onverstan-
dig om in zo’n geheime operatie een paar vage 
Friese graven in vertrouwen te nemen. 

De schenking in 889 was dan geen beloning voor 
Gerulfs rol in het complot. Als er iets te belonen 
zou zijn geweest, dan had Karel de Dikke, en niet 
zijn opvolger Arnulf, dat zelf wel onmiddellijk 
na de gebeurtenissen in Herispich gedaan. 

Luit van der Tuuk en Van Winter meenden 
zelfs dat Gerulf door de keizer gestraft moet zijn 
geweest, omdat hij in het kamp van de opstandi-
ge hertog Godfried zat. Daar is echter geen bewijs 
voor. Als er al sprake van een bestraffing was, dan 
kan die niet veel effect hebben gehad. Immers, de 
positie van keizer Karel de Dikke was wankel en 
in 887 werd hij al afgezet. Ondertussen trok Ge-
rulf in het westen en midden van Frisia de grafe-
lijke macht naar zich toe. De nieuwe koning van 
het Oost-Frankische Rijk, Arnulf van Karinthië, 
formaliseerde deze situatie in 889.6 Bovendien 

Afb. 3 Een 14de-eeuws 
afschrift uit het Chroni-
con Egmundanum van de 
schenkingsoorkonde uit 889 
van Arnulf van Karinthië aan 
graaf Gerulf. Er zijn geen 
originelen voorhanden. 
Collectie Leiden University 
Libraries, BPL 2429, fol. 56v.
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heeft hij getracht de adel aan zich te binden door 
het verlenen van gunsten, omdat hij zelf ook niet 
al te stevig in het zadel zat. De schenking uit 889 
moet in dat licht worden gezien.

In de oorkonde staan tien geografische na-
men waarvan er maar twee met zekerheid zijn 
geïdentificeerd: Renum is de (Oude) Rijn en 
Nordcha is het huidige Noordwijk in Zuid-Hol-
land. De plekken Suithardeshaga en Osprehtashem 
worden in een adem genoemd met Nordcha en 
moeten daarom ook ergens in het westen wor-
den gezocht. Voor de overige zes plaatsen (Bodo-
kenlo, Alburch, Hornum, Huui, Theole en Aske) zijn 
zowel plekken in Holland als in de Betuwe voor-
gesteld.7 Vermoedelijk heeft Gerulf in beide om-
gevingen bezittingen gehad, want later blijkt zijn 
zoon Waldger in het centrale rivierengebied de 

grafelijke macht te hebben en zijn zoon Dirk  I 
het westelijk kustgebied te besturen. Het erfdeel 
van Waldger kwam al snel na zijn dood in 936 in 
handen van het bisdom Utrecht, maar het wes-
telijk deel van Gerulfs graafschap bleef nog eeu-
wen in handen van zijn nakomelingen.8 Dirk I 
kon het familiebezit flink uitbreiden dankzij een 
schenking van Karel de Eenvoudige.

De tweede koningsoorkonde 
De tweede van de vier koningsoorkonden werd 
uitgevaardigd door de West-Frankische koning 
Karel de Eenvoudige, volgens velen in het jaar 
922 in het Brabantse Bladel. De koning schonk 
de kerk van Ekmundam (Egmond) en al haar be-
zittingen in het eerdergenoemde Suithardeshaga 
in Fortrapa (Vartrop op Wieringen) en in Kinnem 

Afb. 4 Een afschrift uit het 
Chronicon Egmundanum van 
de schenkingsoorkonde van 
Karel de Eenvoudige aan 
Dirk I uit 923. De oorkonde 
start op de zesde regel bij 
de rode initiaal, met de 
aanhef ‘In nomine sancte et 
individue Trinitatis. Karolus 
divina propitiante dementia 
rex Francorum’. Collectie 
Leiden University Libraries, 
BPL 2429, fol. 56r.
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(vermoedelijk Kinnum op Terschelling) aan zijn 
getrouwe graaf Dirk.

De datering van deze schenking is – lang ge-
leden – onderwerp van discussie geweest, want 
het document vermeldt geen incarnatiejaar (het 
jaartal gerekend vanaf de geboorte van Christus). 
Wel stond onder aan de oorkonde dat deze was 
uitgevaardigd op 15 juni op een elfde indictie, 
dat is het elfde jaar binnen een vijftienjarige cy-
clus van kerkelijke jubeljaren die steeds van 24 
tot en met 23 september liepen. De monniken in 
de abdij van Egmond namen in de 11de of 12de 
eeuw aan dat koning Karel de Kale (840-877) de 
schenker was en met de elfde indictie kwamen 
ze op het jaar 863 uit. Dat jaartal werd sindsdien 
in de kopieën van de oorkonde bijgeschreven. 
Die fout werd in 1521 door de Arnhemse proost 
Willem Heda rechtgezet. Hij stelde vast dat het 
ging om koning Karel de Eenvoudige (898-923).9 

Het jaartal binnen Karels regeringsperiode 
kon nader worden bepaald, doordat op het eind 
van de oorkonde niet alleen de indictie stond 
maar ook de vermelding dat de schenking was 
gedaan in het dertigste jaar van de regering van 
koning Karel en in het vijfentwintigste jaar sinds 
hij opnieuw in het koningschap was gekomen. 
Karel de Eenvoudige was op 28 januari 893 tot 
tegenkoning uitgeroepen, maar ging pas wer-

kelijk het bewind voeren toen zijn voorganger 
Odo op 1 januari 898 was overleden. Als laatste 
dateringselement wordt ook nog het aantal jaren 
na het verkrijgen van een rijke erfenis genoemd, 
wat verwijst naar het moment waarop Karel ook 
in Lotharingen koning werd na het overlijden 
van Lodewijk het Kind op 21 of 24 september 911. 
In de oorspronkelijke schenkingsoorkonde aan 
Dirk I heeft dit ook gestaan, maar in de kopieën 
is het getal weggevallen.

Zo’n datering met meerdere elementen, maar 
zonder echt jaartal, is onder alle oorkonden van 
Karel de Eenvoudige te vinden.10 Ondanks zijn 
bijnaam maakte hij het best ingewikkeld. Daar-
om is het niet verwonderlijk dat zijn kanseliers 
weleens de tel kwijt raakten. Zo ook in dit geval. 
Op grond van de regeringsjaren zou de schen-
king op 15 juni in het jaar 922 zijn gedaan, maar 
op grond van de indictie in 923. Willem Heda 
(in 1521) en Petrus Scriverius (in 1677) kozen voor 
het jaar 923, maar Gerard van Loon (in 1734) hield 
het op 922. Bij de rijke erfenis vulde Scriverius 
een ‘XI’ in om het getal te laten overeenstemmen 
met de regeringsjaren. Balthasar Huydecoper 
(in 1772) noemde dit ‘een blinde gissing’, maar 
dat heeft latere uitgevers er niet van weerhouden 
deze toevoeging over te nemen en het jaar 922 
aan te houden. De elfde indictie is genegeerd.11

Afb. 5  Het onderste deel van een originele oorkonde van Karel de Eenvoudige van 14 maart 
918. De tekst luidt: ‘Datum II idus martii, indictione VI, anno XXVI regnante Karolo rege 
glorioso, redintegrante XXI, largiore vero hereditate indepta VI. Actum Compendio palatio. 
In [Dei nomine], feliciter. Amen.’ Vertaling: ‘Gegeven de 2de idus van maart, op de 6de 
indictie, in het 26ste jaar van de glorieuze regering van koning Karel, 21 jaar nadat hij 
opnieuw in het koningschap was gekomen, en 6 jaar na het verkrijgen van een grote 
erfenis. Gedaan in het paleis te Compiègne. Vol vertrouwen. Amen.’ Collectie Archives 
Nationales, Parijs, K16 n°9. 

Holland 20184 binnenwerk.indb   222 27-11-18   15:04



Kees Nieuwenhuijsen | Het ontstaan van het graafschap Holland

223  

De oorkonde is opgesteld in Pladella villa. Op 
het eind van de 13de eeuw hebben twee dichters 
hierin het Brabantse dorpje Bladel herkend.12 
Wanneer de schenking daadwerkelijk daar zou 
hebben plaatsgevonden, dan is het jaar 923 niet 
mogelijk. Koning Karel leverde toen, op 15 juni, 
in Soissons slag tegen Robert van Bourgondië. 
Hij kon onmogelijk op een dag op twee plaat-
sen, hemelsbreed 250 kilometer van elkaar ver-
wijderd, aanwezig zijn.

Voor het jaar 922 geldt dat bezwaar ook. Op 
9 juni belegerde Karel de Eenvoudige de stad 
Reims, daarna viel hij Laon aan, zette hij een 
kampement op in Crécy-sur-Serre en stak hij 
daarna de Maas over. Als hij vervolgens op 15 
juni in Bladel had willen zijn, dan had hij met 
zijn gevolg in maximaal drie dagen een afstand 
van meer dan 200 kilometer moeten afleggen, of 
zelfs meer dan 300 kilometer als de reis over de 
kronkelende Maas voer. Met de middeleeuwse 
reissnelheden is dat nauwelijks mogelijk.13

Alhoewel Bladel dus moeilijk is in te pas-
sen in de gebeurtenissen van 922 en 923, zijn 
de 13de-eeuwse dichters hierin toch door vele 
geschiedschrijvers en historici gevolgd. Echter, 
in het licht van het bovenstaande, en ook omdat 
noch Dirk I noch koning Karel iets in Brabant te 
zoeken had, moeten we die identificatie afwijzen 
en ons afvragen waar Pladella villa dan wel lag. 
Dat is overigens geen nieuwe gedachte. De Duit-
se historicus Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) viel het reeds op dat de datum van de oor-
konde, 15 juni, dezelfde was als die van de Slag bij 
Soissons in het jaar 923. Hij vermoedde daarom 
dat Karel de Eenvoudige, direct na de slag, met 
de schenking graaf Dirk I heeft beloond voor 
diens trouw. Leibniz zocht Pladella villa daarom 
in Noord-Frankrijk, in de buurt van Soissons. 

Ook de eerdergenoemde Balthasar Huydeco-
per maakte bezwaar tegen de locatie Bladel, om-
dat koning Karel de Eenvoudige zich in de jaren 
922 en 923 steeds in Noord-Frankrijk ophield, 
zoals hierboven is aangegeven. Huydecoper kon 
zich, terecht, niet voorstellen dat Karel tussen de 
veldslagen en belegeringen door ‘een speelreisje 

gedaan heeft naar Bladelle’. Hij meende dat Pla-
della villa gelijk was aan Bladoldi villa in het Land 
van Beauvais, dat in 861 in een oorkonde van 
Karel de Kale stond vermeld. Huydecoper kende 
het werk van Leibniz niet, want dat werd pas in 
1845 in druk uitgegeven.14 Voor deze alternatieve 
scenario’s hebben de vaderlandse historici wei-
nig aandacht getoond. Pladella villa bleef Bladel. 

De suggestie van Huydecoper is heel plau-
sibel. In de oorkonde uit 861 ligt Bladoldi villa 
in pago Belloacinse, het Land van Beauvais, aan 
fluvium Arronna. Dit riviertje heet tegenwoordig 
Aronde en mondt uit in Oise die ruim 50 kilo-
meter ten oosten van de stad Beauvais stroomt. 
De gelijknamige regio strekte zich inderdaad zo 
ver uit, getuige een oorkonde van twee eeuwen 
eerder, waaruit blijkt dat de plaatsen Aguciaco, 
Cusduno, Magninouillare, Medianouillare seo en 
Gellis ook in pago Belloacinse lagen. Deze plaatsen 
zijn geïdentificeerd als Aiguisy, Coudun, Grand-
villers-aux-Bois, Moyvillers en Jaux, allemaal 40 
tot 50 kilometer ten oosten van de stad Beauvais 
gelegen.15 Bladoldi villa werd later in de mid-
deleeuwen aangeduid als Buienville en Buenvilla 
en heet tegenwoordig Bienville, een noordelij-
ke buitenwijk van Compiègne.16 In deze plaats 
had Karel de Eenvoudige een paleis en heeft hij 
meermalen oorkonden uitgevaardigd. Het was 
voor hem dus vertrouwd terrein. 

Er is ook gesuggereerd dat Pladella villa het 
huidige Blacourt is, 15 kilometer ten westen van 
de stad Beauvais. Hiervoor heb ik echter geen 
onderbouwing kunnen vinden. Die plaats werd 
voor het eerst vermeld in 1251 als Blaacurtis. Van-
wege het naamsverschil en de afstand van meer 
dan 100 kilometer tussen Blacourt en Soissons, 
ver buiten het gebied waar in 922 en 923 de actie 
was, is deze optie niet aannemelijk.17 

Het ligt voor de hand om Pladella villa in ver-
band te brengen met de Slag bij Soissons op 
15 juni 923. Die slag vormde de apotheose van 
het conflict tussen Karel de Eenvoudige en zijn 
rivaal Robert van Bourgondië. Robert had veel 
steun van de Franse adel verworven en had zich 
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een jaar eerder tot tegenkoning van West-Fran-
cië laten kronen. Karel viel hem nu met zijn le-
ger aan nabij Soissons. De slag had een drama-
tisch verloop. Robert, een man op leeftijd, haalde 
op het slagveld zijn witte baard van onder zijn 
maliënkolder tevoorschijn om zich aan de te-
genpartij bekend te maken. Hij daagde Fulbert, 
een graaf die Karel trouw was gebleven, uit tot 
een tweekamp en wist hem dodelijk te verwon-
den. Daarop werd hij echter zelf, laaghartig, door 
zeven speren doorboord. Ondanks de dood van 
hun aanvoerder won het leger van Robert uitein-
delijk de strijd. Karel moest met zijn aanhangers 
de aftocht blazen. 

Afb. 6 Overzichtskaartje 
van het huidige Nederland 
en Noord-Frankrijk in de 
9de en 10de eeuw en de 
ligging van de in de tekst 
genoemde plaatsen in 
toenmalig West-Francië 
en Lotharingen. Collectie 
Kees Nieuwenhuijsen.

Vermoedelijk zijn zij in de richting van het 
vertrouwde Compiègne gevlucht. De circa 35 ki-
lometer naar het westen konden ze te paard in 
een paar uur afleggen. Ter hoogte van de mon-
ding van de Aronde zullen ze de Oise zijn over-
gestoken en daarmee waren ze in veiligheid. In 
het eerste dorp aan de overkant, Bladoldi villa, 
werd halt gehouden, gerust, en werden bedank-
jes uitgedeeld. Hagano, een adviseur van de ko-
ning, stelde daar voor om Dirk de goederen in 
Frisia te schenken, uit erkentelijkheid voor diens 
loyaliteit. Ongetwijfeld zal de koning hiermee 
ook Dirks steun voor de toekomst hebben willen 
verzekeren. Het heeft niet mogen baten, want 
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een maand later moest koning Karel het veld 
ruimen ten faveure van Rudolf, de schoonzoon 
van de gesneuvelde Robert.18

In dit scenario heeft het er alle schijn van dat 
graaf Dirk I van West-Frisia heeft deelgenomen 
aan de Slag bij Soissons. Misschien werd hij zelfs 
bedankt, omdat hij tijdens het gevecht persoon-
lijk een heldhaftige hoofdrol heeft gespeeld. 
Maar dit is speculatie. Zeker is dat hij zijn trouw 
aan Karel de Eenvoudige heeft getoond.

Het dorp Bladel heeft zichzelf weleens geaf-
ficheerd als ‘de bakermat van Hollands wording’ 
en de plaatselijke heemkundige vereniging 
draagt nog steeds de naam Pladella villa, maar in 
het licht van de bovenstaande overwegingen is 
dat niet terecht.19 De belangrijke stap in de wor-
ding van het graafschap Holland, vastgelegd in 
de tweede koningsoorkonde, vond plaats in het 
noorden van Frankrijk en in het jaar 923.

Afb. 7  Een miniatuur uit de Chroniques de Saint-Denis (1332-1350) met (v.l.n.r.) de Slag bij Sois-
sons (15 juni 923), de gevangenneming van Karel de Eenvoudige (17 juli 923) en de kro-
ning van Rudolf (13 juli 923). Collectie British Library, Londen, Royal 16 G VI, fol. 248r.
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De graven Arnulf, Dirk III, Dirk IV en Floris I te paard. In de 16de eeuw maakte kunstenaar Ja-
cob Cornelisz. van Oostzanen een serie met grote ruiterportretten van alle graven van Holland. 
Houtsnede door Jacob Cornelisz. van Oostzanen, 1518. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Onderzoekskaders
Het graafschap Holland krijgt in de periode van 
ongeveer 900-1300 vorm als instituut. De wil-
dernis verandert in een cultuurlandschap, dor-
pen worden steden, burgers worden vrijgemaakt 
uit het feodale stelsel, ruileconomie wordt geld-
economie en handel wordt belangrijker. We zien 
dat Holland uitgroeit tot een bloeiend, sterk en 
autonoom graafschap. Het resultaat van die pro-
cessen is bekend, maar hoe verliep deze trans-
formatie? En hoe kunnen we de modellen toet-
sen aan historische en archeologische bronnen? 
Voor de periode van 900-1300 zijn de geschreven 
bronnen beperkt, terwijl belangrijke archeologi-
sche bronnen schuilgaan onder bebouwde en 
beschermde stadscentra. De geschiedschrijving 
van Holland heeft zich dan ook vooral toegelegd 
op de latere periode, zoals op de Muiderberg-
symposia die werden georganiseerd tussen 1978-
1993. Deze bijeenkomsten richtten zich vooral 
op het Holland van 1300-1500. In de geschied-
schrijving zien we dat de latere bronnen en 

zienswijzen voor een belangrijk deel de vroegere 
geschiedenis hebben ingekleurd. Zo kunnen we 
in oudere teksten lezen dat de Slag bij Vlaardin-
gen bij Dordrecht heeft plaatsgevonden.1 Vanuit 
de optiek dat Dordrecht een van de grootste ste-
den van het laatmiddeleeuwse Holland was en 
de gedachte dat dit in de 11de eeuw ook wel zo 
zal zijn geweest, is dat niet zo vreemd. Nu we-
ten we dat Dordrecht in de 11de eeuw nog niet 
bestond, of dat er hooguit enkele boerderijen 
hebben gestaan. Het illustreert hoe het laatmid-
deleeuwse beeld onze blik heeft bepaald voor de 
periode van 900-1300. 

Hoewel het bronnenmateriaal schaars is en 
er geen nieuwe bronnen bijkomen, blijkt het 
mogelijk met een gedegen analyse nieuwe ge-
zichtspunten naar voren te kunnen brengen. 
Wanneer we de spaarzame historische informa-
tie op een rij zetten, wordt duidelijk dat Vlaar-
dingen tot de belangrijkste plaatsen behoorde 
van het graafschap in de 11de eeuw. Interessant 
in dat opzicht is de these van Rudi van Maanen 

Graven naar Holland
Een archeologische invalshoek voor nieuw 
onderzoek

Vlaardingen viert en gedenkt dit jaar het duizendjarig jubileum van de Slag 
bij Vlaardingen. Deze herdenking is mede aanleiding om het thema ‘Het 
ontstaan van Holland’ als publieks- en onderzoeksonderwerp onder de 
aandacht te brengen. Dit artikel gaat nader in op de vraag welke archeologi-
sche onderzoekskansen er liggen. Daarbij zullen enkele voorbeelden uit 
Vlaardingen de revue passeren.

Tim de Ridder
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dat het geen uitgemaakte zaak is dat de stads-
rechten van Dordrecht of Geertruidenberg de 
oudste van Holland zijn. Die van Haarlem en 
Vlaardingen kunnen minstens net zo oud zijn.2 
Ook het onderzoek van Kees Nieuwenhuijsen 
laat zien dat bestaande bronnen nieuwe inter-
pretaties toelaten. 

Een andere belangrijke pijler voor de ge-
schiedschrijving vormen archeologische bron-
nen. In tegenstelling tot de geschreven bronnen 
is het grootste deel van het bodemarchief niet 
ontsloten en kennen we de informatie niet die 
erin schuilgaat. Met name in de oude dorpsker-
nen en vooral stadskernen ligt een metersdik 
bodemarchief dat goed bewaard en beschermd 
wordt door bebouwde monumenten. Goed be-
schermd, uitstekend geconserveerd, maar nau-
welijks toegankelijk voor onderzoek. Toch valt 
er met gericht onderzoek wel wat over de vroege 
stadswording te vertellen, zoals het booronder-
zoek in Vlaardingen dat we verderop zullen be-
spreken, heeft uitgewezen. 

Naast dit ‘traditionele’ onderzoek zijn er ook 
methoden in ontwikkeling die nieuwe kansen 
bieden voor onderzoeksrichtingen en kennis  -
winst. Denk daarbij aan DNA- en isoto pen-
onder zoek op menselijk botmateriaal. Ook de 
digitale ontwikkelingen scheppen nieuwe mo-
gelijkheden voor onderzoek. Een voorbeeld 
hiervan is het gebruik van cartografische hulp-
middelen met daaraan gekoppelde databases, 
zoals het Geografisch Informatie Systeem. Dick 
de Boer pleit ervoor om Holland niet als insti-
tutioneel graafschap, maar als regionaal land-
schap te onderzoeken. Juist archeologie biedt 
daartoe de kans. Archeologen onderzoeken im-
mers geen instituten, maar bestuderen de ma-
teriële resten van mensen en richten zich op 
de interactie van de mens met het landschap. 

Schriftelijke en archeologische bronnen ver-
tellen elk een eigen verhaal. Ze kunnen elkaar 
versterken en aanvullen. Toch zien we de ge-
schreven bronnen domineren ten opzichte van 
de archeologische. Zij vormen ook meestal het 

vertrekpunt van de geschiedschrijving. Dat geldt 
ook voor de Slag bij Vlaardingen. Zonder schrif-
telijke bronnen hadden we nooit geweten van de 
slag. Tot op heden is er geen enkele archeolo-
gische vondst die aan de slag te relateren valt. 
En de kans is klein dat die vondsten ooit gedaan 
worden. Dit geldt ook voor de zoektochten naar 
de grafelijke hof en de burcht van graaf Dirk III 
in Vlaardingen.3 Zonder de geschreven verslagen 
hadden we het bestaan van de hof of de burcht 
niet gekend en was er geen gericht onderzoek 
naar geweest. Archeologisch onderzoek vult niet 
alleen historisch onderzoek aan, maar het zorgt 
ook voor nieuwe onderzoekswegen. Hieronder 
zullen we aan de hand van enkele Vlaardingse 
voorbeelden schetsen waar de kansen liggen 
voor archeologisch onderzoek. 

Grafelijke hoven
De 11de-eeuwse auteur Thietmar van Merseburg 
meldt dat een van de aanleidingen voor de Slag 
bij Vlaardingen de illegale ontginningen in het 
Merwedewoud betrof. Boeren hadden zich daar 
op eigen gezag gevestigd. Alpertus van Metz ver-
meldt dat graaf Dirk III aan deze boeren elk een 
stuk land had toegewezen en ze cijnsplichtig 
maakte. Die cijns zal als belasting in natura door 
hen aan de graaf zijn betaald, waarna deze goe-
deren door de graaf centraal werden opgeslagen 
in een hoeve. Dergelijke hoeves lagen verspreid 
door het graafschap. Behalve deze exploitatie-
centra waren er ook plaatsen die vooral als be-
stuurscentra functioneerden, zoals Leiden en 
Den Haag. Daarnaast waren er lusthoven, zoals 
Aelbertsberg bij Bloemendaal, waar de graaf zich 
terugtrok als uitvalsbasis voor de jacht. Van oor-
sprong is het grafelijk bestuur een rondreizend 
gezelschap rondom de graaf dat van plaats naar 
plaats, of eerder van hof naar hof reisde. Vanuit 
de hoven bestuurde de graaf zijn graafschap. Pas 
in de loop van de 13de eeuw verblijven de Hol-
landse graven steeds vaker op hun hof in Den 
Haag en verdwijnen de hoven elders. Er lijkt een 
relatie te zijn tussen het opdoeken van de hoven 
en het verlenen van stadsrechten aan de bur-
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gers. De hof in Den Haag is als enige wel blijven 
functioneren. Het omliggende dorp heeft nooit 
stadsrechten gekregen, omdat de graven geen 
andere macht rondom hun hof duldden. 

Een hof in Vlaardingen
Graaf Dirk III zal in 1018 over een grafelijk hof 
in Vlaardingen hebben beschikt om de cijns 
die in natura werd betaald, op te slaan. Uit een 
schriftelijke bron blijkt dat er inderdaad in 1231 
sprake was van een grafelijk hof.4 Voormalig 
stadsarcheoloog C. Hoek van het Rotterdamse 
archeologische bureau BOOR, die ook veel bui-
ten Rotterdam onderzoek verrichtte, ging aan 
de hand van historische bronnen op zoek naar 
de locatie van deze hof. Op oude kaarten is te 
zien hoe twee oude ontginningswegen, de Groe-
neweg en de Broekweg, samenkwamen bij een 
rechthoekig terrein van ongeveer 70 bij 100 me-
ter. Op een kaart uit 1576 wordt dit terrein aan-
geduid als ‘Den Hoge Werff’. Hier vermoedde 
Hoek de grafelijke hof, maar was dit inderdaad 

het geval? En was deze grafelijke hof dan het-
zelfde als de burcht van graaf Dirk III?5 De histo-
rische bronnen konden ons niet verder helpen, 
maar zou archeologisch onderzoek ons hierover 
wel verder kunnen inlichten?

Op verschillende momenten zijn delen van 
het terrein archeologisch onderzocht, waarbij 
het onderzoek zich vooral richtte op het noor-
delijke deel. Uit de onderzoeken bleek dat het 
terrein was gelegen op een oude kreekrug uit de 
Romeinse tijd. Vastgesteld werd dat het terrein 
bovendien flink was opgehoogd. Dat verklaarde 
ook de naam ‘Den Hoge Werff’. Het terrein was 
echter in het kader van de herinrichting aan 
het begin van de 21ste eeuw afgegraven, waar-
door veel middeleeuwse sporen verloren zijn 
gegaan. Alleen de dieper ingegraven grachten 
waren nog goed bewaard. Uit deze grachten is 
veel vondstmateriaal verzameld. Het aardewerk 
is jaren later in het kader van een stage onder-
zocht. Dit aardewerk blijkt te dateren tussen 
1170 en 1230/1240.6 Daarmee kon deze hof dus 

Afb. 1 Op basis van histo-
rische gegevens veronder-
stelde oud-stadsarcheoloog 
C. Hoek dat ter plaatse 
van ‘Den Hoge Werff’ een 
grafelijk hof had gelegen. 
Uit archeologisch onderzoek 
is gebleken dat hier een 
omgracht terrein lag van 
circa 70 bij 100 meter groot. 
Kaart door J.J. Potter, 1576. 
Collectie Stadsarchief | 
Gemeente Vlaardingen.
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niet stammen uit de periode van graaf Dirk III 
en kon het dus ook niet zijn burcht zijn. We ble-
ven echter nog wel met enkele vragen zitten. De 
Hoge Werf maakt een centraal onderdeel uit van 
een blokverkaveling. Als de hof pas rond 1170 is 
aangelegd, dan zal het verkavelingssysteem ook 
pas van na 1170 dateren. Hoe zit dat dan met de 
ontginningen die al eerder waren begonnen? En 
waar lag dan de hof die er rond het jaar 1000 
al wel moet zijn geweest? Mogelijk lag die ter 
hoogte van de grafelijke hof, maar dan in het 
zuidelijke deel dat nog niet archeologisch was 
onderzocht. Maar de oudste hof kan ook elders 
gelegen hebben, bijvoorbeeld dichter bij de ne-
derzetting Vlaardingen. 

Met de studie naar de grafelijke hof in Vlaar-
dingen kwam ook de vraag op hoe deze hof zich 
laat vergelijken met andere hoven in Holland. 
Zodoende is in samenwerking met Epko Bult 
in 2010 een inventarisatie gestart naar grafelijke 
hoven.7 Het resultaat is in 2014 gepubliceerd in 
een Westerheem-special over grafelijke hoven.8 

De schriftelijke bronnen vormden het vertrek-
punt voor de inventarisatie van de grafelijke 
hoven. De oude schrijvers in de bronnen ma-
ken zelf geen onderscheid tussen grafelijke en 
andere hoven.9 Soms kunnen hoven vermoed 
worden op basis van grote boerderijen of erven 
met grote opslagschuren, maar uit de materi-
ele cultuur zijn ze vooralsnog niet aanwijsbaar. 
Hoven komen pas in het archeologische vizier 
vanaf het moment dat ze omgracht zijn. Deze 
omgrachting komt vanaf de 12de eeuw voor. De 
gracht kan een verdedigbaar kenmerk zijn, maar 
andere aanwijzingen die wijzen op verdediging 
ontbreken. Het onderzoek naar grafelijke hoven 
is tot nu toe beperkt tot een handvol hoven die 
archeologisch onderzocht is, zoals in Bloemen-
daal, Delft, Haarlem en Vlaardingen. Die onder-
zoeken zijn beperkt geweest en hebben ook maar 
weinig archeologisch materiaal opgeleverd. De 
Vlaardingse grafelijke hof is van de Hollandse 
hoven nog het beste onderzocht, maar tot voor 
kort nooit goed uitgewerkt. Veel materiaal ligt 

Afb. 2 Vlaardingen bezien 
vanuit de lucht. Gaan in de 
kerkheuvel de resten schuil 
van de burcht van Dirk III? 
Collectie Stadsarchief | Ge-
meente Vlaardingen. Foto: 
Van Det Fotoproducties.
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nog ononderzocht in het depot. Naar aanleiding 
van het gedenkjaar in Vlaardingen is een on-
derzoeksprogramma gestart dat voorziet in de 
uitwerking van de Vlaardingse grafelijke hof. De 
provincie Zuid-Holland heeft in het kader van 
publieksbereik archeologie in juni 2018 een sub-
sidie toegekend. In de zomer en het najaar van 
2018 is dit onderzoek uitgevoerd. De uitwerking 
voorziet onder andere in een gedegen analyse 
van het dierlijk botmateriaal dat is aangetroffen, 
zodat we meer zicht krijgen op de veestapel en 
de veeteeltproducten in samenhang met deze 
hof. Daarnaast vindt er ook onderzoek plaats 
naar pollen en zadenresten dat ons informeert 
over wat er werd verbouwd. Ook zullen andere 
materiaalgroepen worden bekeken, zoals de 
spaarzame bouwmaterialen (bakstenen en te-
gels) die ons mogelijk wat meer vertellen over 
het type gebouwen dat op de hof heeft gestaan. 
Naar verwachting zal de archeologische uitwer-
king meer licht werpen op de organisatie van 
een grafelijk hof.

De burcht
De Slag bij Vlaardingen is gedetailleerd be-
schreven door Alpertus van Metz. In zijn teksten 
noemt hij ook de burcht die door graaf Dirk III 
zelf is gebouwd. Gezien de datering kort voor 
1018 is het daarmee een van de oudste burchten 
in de Hollandse regio die door de graven zelf is 
gebouwd. De locatie van de Slag bij Vlaardin-
gen hangt ook nauw samen met de plek waar de 
burcht lag, maar waar lag deze burcht dan? En 
hoe zou deze eruit hebben gezien? In de peri-
ode rond 1018 kwamen er in de kuststreek nog 
geen stenen verdedigingswerken voor. Burchten 
moesten het vooral hebben van een bescher-
ming door een brede gracht en een omwalling 
met houten palissades. Rond 1018 waren er twee 
typen burchten in gebruik. Een vrij nieuw type 
voor die periode was de motte. Dat was een door 
een gracht omringde heuvel met een houten 
toren. Rondom de toren bevond zich een pa-
lissade. Deze ‘kastelen’ hadden doorgaans een 
doorsnede van enkele tientallen meters. Motte-

Afb. 3 Bij de aanleg van een verwarmingskelder in 1941 
in de Grote Kerk kwamen de resten van een tufstenen 
muur aan het licht. De heer A. Bijl maakte deze schets. Hij 
vermoedde dat het om de resten van de burcht van graaf 
Dirk  III ging. Inmiddels weten we dat de muur deel uitmaakt 
van een oudere tufstenen kerk uit de 11de of 12de eeuw. 
Collectie Archeologie | Gemeente Vlaardingen.
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kastelen werden vanaf circa 1000 in onze stre-
ken gebouwd door grotere en kleinere adellijke 
lieden. 

Een ander type burcht, maar veel ouder, was 
de ringwalburcht. De ringwalburcht is eveneens 
omringd door grachten, maar omvatte een veel 
groter terrein, doorgaans honderd meter in door-
snede of een veelvoud ervan. Aan de binnenzijde 
lag een omwalling met daarop een palissade. Op 
het binnenterrein konden zich verschillende 
gebouwen bevinden, zoals de kerk, grafelijke 
gebouwen, maar ook woonhuizen. Deze ring-
walburchten waren bedoeld ter bescherming 
tegen Vikingaanvallen. De meeste zijn dan ook 
aan het einde van de 9de eeuw aangelegd, maar 
oudere en jongere exemplaren komen ook voor. 
Wat heeft graaf Dirk III nu aangelegd, en waar? 

Er zijn verschillende plekken aangewezen als 
mogelijke locatie, zowel binnen als buiten Vlaar-
dingen. Aangezien er geen twijfel meer is dat 
de slag echt bij Vlaardingen heeft plaatsgevon-
den, beperken we ons hier tot Vlaardingen. Een 
nauwkeurige analyse van de tekst van Alpertus 
van Metz maakt aannemelijk dat de burcht dicht 
bij een nederzetting heeft gelegen en dat moet 
Vlaardingen zijn geweest. In latere bronnen le-
zen we ook over een ‘zeer sterke burcht’ en zelfs 
over het castrum Flardengis in 1076, wat op een 
versterkte nederzetting zou wijzen. Opvallend is 
dat na 1076 de burcht in geen enkele bron meer 
wordt genoemd. Het lijkt erop dat de burcht is 
opgegaan in de nederzetting Vlaardingen. Dat 
beperkt het zoekgebied tot het Stadshart. Al in 
1941 meende de vrijetijdshistoricus A. Bijl de 
burcht van graaf Dirk III te hebben gevonden. 
Bij de aanleg van een grote verwarmingskelder 
in de Vlaardingse Grote Kerk kwam een tufste-
nen muur aan het licht die onderheid was met 
paaltjes. Bijl zag dit aan voor de resten van de 
burcht van Dirk III.  Steenbouw was in 1018 nog 
een zeldzaamheid en kwam alleen voor bij ker-
kelijke gebouwen. Dat bleek dan ook hier het 
geval te zijn. Uit onderzoek in 1967 bij restau-
ratiewerkzaamheden in de Grote Kerk kwamen 
eveneens tufstenen muren aan het licht die in 

het verlengde lagen van wat Bijl in 1941 had 
aangetroffen. Deze tufstenen muren bleken af-
komstig te zijn van een oudere voorganger van 
de kerk. 

Het onderzoek naar de burcht ging in 2007 
een nieuwe fase in met grondradaronderzoek 
in en rond de kerk. Dick Roest die het onder-
zoek verrichtte, zag in de meetgegevens dat er op 
ruim 3 meter diepte twee cirkels van 18 en 27,5 
meter in doorsnede te zien waren. Zouden dit 
de grachten van een mottekasteel kunnen zijn? 
Maar hoe kon je dat verder onderzoeken on-
der de kerk? Archeologisch onderzoek was im-
mers uitgesloten. Onderzoek in de kerk mocht 
dan niet kunnen, maar daarbuiten was het wel 
mogelijk. Niet door gravend onderzoek, maar 
met behulp van booronderzoek. Archeologen 
gebruiken daarvoor een metalen buis die aan 
een zijde open is. Door deze buis in de grond te 
drukken en vervolgens te draaien, vult de buis 
zich met grond. Als de buis dan uit de bodem 
omhoog getrokken wordt, kunnen de aardlagen 
bestudeerd worden. De lange buis kan met be-
hulp van koppelstukken verlengd worden, waar-
door het mogelijk is om tot vele meters diep in 
de bodem te boren. Het boren in het Stadshart 
wordt echter bemoeilijkt door het vele puin dat 
in de bovenste meters zit. Een oplossing daar-
voor is het mechanisch boren. In het Stadshart 
is een groot mechanisch booronderzoek gestart 
in 2009-2013.10 In 2013 werd de vloer van de kerk 
vervangen, waardoor het ook daar mogelijk was 
om boringen te zetten. Aangezien de bodem on-
der de kerk minder puin bevatte, was het daar 
makkelijker om de boringen met de hand te zet-
ten. Deze booronderzoeken leverde verrassende 
nieuwe inzichten op. De cirkels uit het grondra-
daronderzoek in de kerk werden met het boor-
onderzoek niet teruggevonden. Het booronder-
zoek rondom de kerk toonde wel iets anders aan, 
namelijk dat de Vlaarding veel westelijker had 
gestroomd dan altijd gedacht was en dat tussen 
de Markt en de Hoogstraat een brede waterpartij 
had gelegen in de 11de-12de eeuw. Eerder was bij 
het onderzoek in 2002 bij ‘Gat in de Markt’ al 
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aangetoond dat daar ook een gracht had gelegen 
rond het jaar 1000. Daarmee was het duidelijk 
dat de kerkheuvel rond het jaar 1000 aan ten-
minste drie zijden met een breed water was om-
geven. Dit lijkt er op te wijzen dat we hier mo-
gelijk met een ringwalburcht van doen hebben 
en dat de kerkheuvel zelf de burcht van Dirk III 
lijkt te zijn! Dit nieuwe inzicht is verwerkt in een 
nieuwe reconstructie van Vlaardingen rond 1018 
(afb. 5). Alleen aan de westzijde ontbreken nog 
duidelijk aanwijzingen voor een omgrachting. 
In de zomer van 2018 zullen daar aanvullende 
boringen worden gezet. 

Ontginning en verkaveling
Zoals eerder aangegeven, wijzen de beschrij-
vingen van de Slag bij Vlaardingen erop dat de 
ontginningen kort voor 1018 zijn gestart. Bij 
het begrip ‘ontginnen’ gaat men er automatisch 
vanuit dat dit gepaard ging met het graven van 
sloten ter ontwatering van het land. In Vlaar-
dingen zijn aanwijzingen dat hier de ontginnin-
gen anders verliepen. Bij de beschrijving van de 
grafelijke hof is al naar voren gekomen dat deze 
hof pas rond 1170 is aangelegd. Zowel twee ont-
ginningswegen (de Broekweg en de Groeneweg) 
als het verkavelingspatroon sluiten nauw aan 
op deze hof. Dit maakt aannemelijk dat dit hele 
verkavelingssysteem ook pas na 1170 tot stand 

is gekomen. Vermoedelijk gaat het hier om een 
herontginning. Vlaardingen werd namelijk op 
21 december 1163 getroffen door een grote over-
stromingsramp, waarbij de dijk over enkele ki-
lometers werd weggeslagen en de rivieren kilo-
meters ver het land overstroomden en een dik 
kleipakket achterlieten. Dat verklaart waarom de 
hof en daarom dit blokverkavelingssysteem van 
na de overstromingsramp dateert. Dan blijft de 
vraag of er misschien een ouder verkavelingssys-
teem onder het kleidek schuilgaat. Opvallend is 
dat onder dit kleipakket wel sloten tevoorschijn 
komen uit de Romeinse tijd, maar tot op heden 
geen sloten uit de 11de eeuw. Als we kijken naar 
de ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd, 
dan ontbreken ook daar verkavelingssystemen 
in Vlaardingen. Dit onderschrijft dat ontginnin-
gen in de delta niet altijd gepaard hoeven te gaan 
met het graven van sloten ter ontwatering. We 
weten ook dat de 10de eeuw een relatief droge 
periode was, waardoor de voorheen natte moe-
rassen door natuurlijke oorzaak waren droog-
gevallen. Zodoende was er ook helemaal geen 
noodzaak om ze ontwateren. Deze noodzaak 
ontstaat pas na enige tijd als door landbewer-
king de bodem gaat inklinken en oxideren, en 
het land vernat. Voor Vlaardingen is het aanne-
melijk dat het verkavelingssysteem pas veel later 
tot stand is gekomen. Het is de vraag hoe dit is 

Afb. 4 Bij werkzaamheden 
aan de vloer in de Grote 
Kerk deed de mogelijkheid 
zich voor om boringen te 
zetten. Booronderzoek in de 
kerk heeft aangetoond dat 
de cirkels die ontdekt waren 
bij het grondradaronder-
zoek, geen grachten waren. 
Er kon niet worden achter-
haald waar de cirkels dan 
wel naar verwijzen. Collectie 
Archeologie | Gemeente 
Vlaardingen.
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voor andere gebieden in Holland. Gaat daar het 
klassieke ontginningsmodel wel op? Hier ligt 
een uitdaging voor de archeologie om dit ont-
ginningsmodel te toetsen. 

Begravingen uit de periode 1000-1050
In de verhalen over de Slag bij Vlaardingen ho-
ren we over Vlaardingse boeren die zich hebben 
gevestigd in het Merwedegebied en over Tielse 
kooplieden die op weg zijn van Tiel naar Enge-
land. De Tielse kooplieden worden door Alpertus 
van Metz neergezet als dronkenlappen en leuge-
naars. De Vlaardingers komen er ook niet fraai 
van af. Volgens Alpertus zijn het rovers die na de 
veldslag geen eerbied hadden voor de doden die 
door hen totaal ontkleed werden achtergelaten. 
De archeologische bronnen brengen de mensen 
nog veel dichterbij. Resten van huizen zijn on-
derzocht en het afval dat de bewoners hebben 
achtergelaten, vertelt ons iets over wat ze gege-
ten hebben en de mate waarin ze handel dreven. 

Archeologisch onderzoek kan ook het ultie-
me bieden, namelijk de mens als onderzoeksob-
ject zelf. Elke dorp en stad beschikt over een of 
meer begraafplaatsen waar informatie over de 
vroegere bewoners van Holland in verborgen 
ligt. De graven zelf zijn vaak lastig te dateren, 
aangezien de begraafplaatsen vaak eeuwen-
lang in gebruik zijn geweest. In Vlaardingen is 
daar een welkome uitzondering op. Begin 2002 
kwam in Vlaardingen net de rand van een mid-
deleeuwse begraafplaats tevoorschijn. Het stukje 
dat onderzocht kon worden, was amper 5 bij 5 
meter groot. Op dat stukje kwamen 45 graven 
aan het licht uit de jaren 1000-1050. Een betrek-
kelijk korte periode dus, en dan ook nog uit de 
periode dat de Slag bij Vlaardingen had plaats-
gevonden en Vlaardingen zich ontwikkelde tot 
grafelijk bolwerk. Van de 45 graven konden 41 
individuen gelicht en onderzocht worden. Daar-
van betrof het graven van 26 kinderen, 9 man-
nen en 6 vrouwen. De mannen waren met een 

Afb. 5  Reconstructie van Vlaardingen rond 1018. Op de voorgrond de burcht van graaf 
Dirk  III met in het midden de kerk en de begraafplaats. Ten oosten vermoeden we een 
houten toren van waaruit graaf Dirk op 29 juli 1018 de Slag bij Vlaardingen over-
zag. Ten noorden van de kerk, langs de huidige westzijde van de Hoogstraat, lag de 
langgerekte nederzetting Vlaardingen. Achter de nederzetting bloeit het vlas dat een 
blauwe waas geeft. Op de achtergrond ontwaakt uit de ochtendnevel het Hollandse 
landschap. De twee ooievaars kondigen de geboorte van Holland aan die spoedig zal 
plaatsvinden. Illustratie door Ulco Glimmerveen, in opdracht en naar ontwerp van de 
gemeente Vlaardingen.
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gemiddelde lengte van 175 cm net iets langer 
dan hun leeftijdgenoten elders. Aangezien het 
om christelijke begravingen ging, waren er geen 
grafgiften meegegeven die iets over de status van 
de doden konden vertellen. Opvallend was dat 
voor de kisten en houten grafbekleding veelal 
oud schroothout was gebruikt waarvan een deel 
afkomstig was van schepen. In drie gevallen kon 
zelfs worden vastgesteld dat het ging om hout 
van schepen die in de Vikingbouwtraditie waren 
gebouwd. Aan de hand van jaarringen kon daar-
naast worden bepaald dat twee van de schepen 
in Engeland waren gebouwd. Dit past ook mooi 
in het beeld dat Alpertus van Metz schetst. Hij 
schrijft namelijk dat er een handelslijn is tussen 
Engeland en Tiel. Uit het Vlaardingse onderzoek 
blijkt dat ze ook Vlaardingen aandeden. 

Op het botonderzoek is ook isotopenonder-
zoek toegepast. Aan de hand daarvan kan achter-
haald worden wat voor dieet iemand volgde: was 
dat plantaardig, bevatte het veel vis of juist veel 
vlees? En met dit onderzoek kun je ook vaststel-
len wat de herkomst van die mensen was. Van de 
26 individuen die onderzocht konden worden, 
bleken er 12 van buiten Vlaardingen afkomstig 
te zijn. Daarbij moeten we denken aan Zuid-
west-Engeland, Ierland, Zuid-Noorwegen en 
Normandië. Van twee individuen was duidelijk 
dat ze wel van buiten Vlaardingen afkomstig wa-

ren, maar er kon geen herkomstgebied worden 
vastgesteld. Opvallend is dat het hierbij niet al-
leen gaat om mannen maar ook om vrouwen en 
kinderen. Het lijkt erop dat hele gezinnen naar 
Vlaardingen waren overgekomen. Op het eerste 
gezicht roept dit misschien bevreemding op. 
Maar als we beseffen dat de Vikingen ook uit-
waaierden over grote delen van Europa en zich 
zelfs op Groenland en Amerika vestigden, dan is 
het toch niet zo eigenaardig dat we deze bevol-
kingsdynamiek nu ook archeologisch vaststel-
len. Wat we ons kunnen afvragen is of Vlaardin-
gen een uitzondering was en of dat dit gold voor 
meer plaatsen in deze periode. 

Het Vlaardingse materiaal was dermate 
goed geconserveerd dat er ook menselijk DNA-
materiaal bewaard was gebleven. Er is gezocht 
aan de hand van dit DNA-materiaal naar even-
tuele mannelijke verwantschappen met de nog 
levende personen. Enerzijds gaat het hier om 
een publieksproject om mensen meer te betrek-
ken bij de 11de eeuw, maar anderzijds diende 
het ook een wetenschappelijk doel. Door DNA 
uit de 11de eeuw met nu te vergelijken, kunnen 
immers ook recente evolutionaire processen in 
kaart worden gebracht. Van belang is dan wel om 
dergelijk onderzoek op andere plaatsen te her-
halen. Inmiddels is dat gebeurd in Oldenzaal en 
Vlissingen waar vergelijkbaar onderzoek is ver-

Afb. 6 Dit is een van 
de goed geconserveerde 
kindergraven. Kinderen 
hadden in de middeleeu-
wen over het algemeen 
geen hoge status. Het 
grote aantal kinderen in dit 
deel van de begraafplaats 
duidt er mogelijk op dat de 
bijgezette volwassenen geen 
belangrijke positie hebben 
bekleed in de Vlaardingse 
samenleving van destijds. 
Collectie Archeologie | 
Gemeente Vlaardingen. 
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richt, maar waar de resultaten nog niet van zijn 
gepubliceerd.

Vier kansen voor archeologisch onderzoek
We hebben in het voorgaande gezien dat er een 
kennislacune is voor de periode van 900-1300 
en dat het onderwerp over het begin van Hol-
land tot voor kort is blijven liggen als onder-
zoeks- en publieksonderwerp. Nieuwe invals-
hoeken waarbij het niet gaat om het onderzoek 
naar instituties maar naar mensen in een regio, 
brengen ons nieuwe verhalen over ons verleden. 
Schriftelijke bronnen en modellen vormen het 
uitgangspunt, maar hierboven is aangeven dat 
ze voor archeologisch onderzoek niet altijd het 
juiste onderzoekskader bieden. Juist het archeo-
logische onderzoek heeft een aantal sterke troe-
ven in handen. Met archeologisch onderzoek 
zijn burchten en omgrachte grafelijke hoven op 
te sporen. Archeologisch onderzoek naar hoven 
kan ons veel meer informatie verschaffen over 

het functioneren van het hofstelsel. Welke dieren 
werden er gehouden? Wat ging er naar de graaf? 
Welke gewassen werden er verbouwd? Hoe zag 
de hof eruit? Ook kan archeologisch onderzoek 
ons verder helpen om beter inzicht te krijgen 
hoe het ontginningsproces echt verliep. Onder-
zoek in de beschermde en bebouwde binnenstad 
is lastig, maar het onderzoek in Vlaardingen 
laat zien dat met behulp van booronderzoek er 
toch meer te zeggen is over de morfologie van 
de vroege nederzetting. Ook dienen zich nieuwe 
technieken aan, zoals het isotopen- en het DNA-
onderzoek. Hiermee is het mogelijk om geheel 
nieuwe invalswegen in te slaan. Daarbij spelen 
het isotopen- en het DNA-onderzoek ook in op 
actuele maatschappelijke vraagstukken. Vraag-
stukken over herkomst en identiteit krijgen 
zo een diepere betekenis. Met de dageraad van 
Holland staan we daarom ook aan het begin van 
veelbelovende nieuwe onderzoekswegen. 

Afb. 7  Stadsarcheoloog Tim de Ridder neemt wangslijmmonsters af voor DNA-onderzoek 
bij een deelnemer aan de zoektocht naar de oer-Vlaardinger. Collectie Archeologie | 
Gemeente Vlaardingen.
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Een 16de-eeuws portret van Dirk III als boekillustratie in Affkomst ende korte historie der graven 
van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt. Gravure door Hendrik Goltzius, naar ontwerp van Willem 
Thibaut, 1586/1587. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam. 

Holland 20184 binnenwerk.indb   237 27-11-18   15:04



238  

Vroegmiddeleeuwse archieven in Europa
Na de val van het Romeinse Rijk met zijn orde-
lijke administratie ging West-Europa terug naar 
een periode waarin bijna geen gebruik meer 
werd gemaakt van het schrift. De communica-
tie verliep mondeling. Rituelen en symbolen 
zorgden ervoor dat belangrijke gebeurtenissen 
in het geheugen werden bewaard. Alleen via de 
pauselijke curie is iets van de antieke archieftra-
ditie overgeleverd. Daar dateren de eerste spo-
ren van een archief al uit het begin van de 4de 
eeuw, maar door verhuizingen vanuit Rome naar 
Viterbo, Orvieto en Avignon zijn de vroege docu-
menten bijna allemaal verloren gegaan. Vanaf de 
7de eeuw, als het archief wordt bewaard in het 
paleis van Lateranen, verbetert de situatie. Toch 
zal het nog tot 1198 duren, voordat er een aaneen-

gesloten serie archiefstukken is overgeleverd.1 
In navolging van de paus gingen als eerste 

andere kerkelijke instellingen, zoals kerken en 
kloosters, aandacht besteden aan hun documen-
ten. Het uitgangspunt bij het bewaren daarvan 
was in die vroege jaren overigens niet het bij-
houden van een lopende administratie van han-
delingen. In plaats daarvan was men gericht op 
het waarborgen van de eigen rechten en bewaar-
de men daarvoor aanvankelijk alleen de oorkon-
den waarin privileges en eigendomstitels waren 
vastgelegd. Voor die archiefstukken werden 
aparte ruimten aangewezen of zelfs gebouwd en 
er kwamen regels voor de toegang daartoe. Veel 
van deze archieven zijn goed bewaard gebleven, 
omdat geestelijke instellingen over het algemeen 
lange tijd op dezelfde plaats gevestigd waren.2

Schenkingen, privileges 
en het ontstaan van een 
 systeem
Hollandse graven en hun archief (889-1299)

Als begindatum van het archief van de graven van Holland, dat in het Natio-
naal Archief wordt bewaard, geldt het jaar 889. Dan valt te verwachten dat de 
graven ten tijde van de Slag bij Vlaardingen in 1018 over een aardige hoeveel-
heid documenten zouden beschikken. Maar niets is minder waar. Uit de 
overgeleverde bronnen komt een heel ander beeld naar voren. Dit artikel is 
gewijd aan de vroege geschiedenis van archieven en vooral aan het archief 
van de graven van Holland. Waaruit bestond het archief, waar werd het 
bewaard en hoe ging men er mee om?

Yvonne Bos-Rops
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Heel anders was dat bij de archieven van 
wereldlijke heersers. Ook zij bewaarden aan-
vankelijk alleen de belangrijkste stukken: leen-
brieven, verdragen, koop-, ruil- en familieakten. 
Veel vorsten hadden de gewoonte de belangrijke 
oorkonden en actuele documenten met zich 
mee te nemen op de vele verplaatsingen naar 
hun verschillende hoven. Van koning Karel  I 
van Napels (1266-1285) is bekend dat hij over 
een eigen reisarchief beschikte dat hij in zak-
ken en manden op muilezels meenam. Aan deze 
gewoonte kleven de nodige risico’s. Zo raakte 
Roger van Sicilië in 1132 zijn oorkonden kwijt 
na de nederlaag in de Slag bij Benevento en ver-
loor de Franse koning Philip Augustus in 1194 
bij Frèteval bijna heel zijn archief in de veldslag 
tegen de Engelse koning Richard Leeuwenhart. 
In Frankrijk leidde dat ertoe dat de archieven 
voortaan werden bewaard in het paleis, boven de 
sacristie van de Sainte-Chapelle. Maar het kon 
ook anders. Er waren ook vorsten die hun eigen 
oorkondenbestand deponeerden in de door hen 
gestichte familiekloosters. De Duitse Karolin-
gers bewaarden hun belangrijkste oorkonden 

in de kapel van Regensburg. De markgraven en 
hertogen van Oostenrijk hadden hun archief in 
Klosterneuburg, de markgraven van Branden-
burg in het Grauwe Klooster in Berlijn en bij 
het kapittel van Brandenburg, en de Hongaarse 
adel bij verschillende familiekloosters. Ook de 
graven van Vlaanderen bewaarden vanaf de 12de 
eeuw hun archief in de kerk van Sint-Donaas in 
Brugge.3 

De oudste oorkonden van Holland
Over de situatie in Holland is weinig bekend. 
Het begin van het archief van de graven van Hol-
land wordt, zoals gezegd, gesteld op 889. In dat 
jaar schenkt koning Arnulf goederen tussen de 
Rijn en het niet geïdentificeerde Swithardeshaga 
aan graaf Gerulf. Alleen is de originele schen-
kingsoorkonde niet bewaard gebleven. Deze 
tekst is bekend uit afschriften die in de 12de en 
13de eeuw, dus eeuwen later, gemaakt zijn in de 
levensbeschrijving van de heilige Adalbert en in 
de kroniek van de abdij van Egmond. Hetzelfde 
is het geval met drie andere vroege oorkonden 
van de graven van Holland, namelijk de schen-

Afb. 1  Graaf Dirk II en zijn echtgenote Hildegard schenken het Evangeliarium aan de abdij 
van Egmond. De schenking vond mogelijk plaats in 975, tegelijk met de wijding van 
de abdijkerk. Twee pagina’s uit dit beroemde, in Reims vervaardigde manuscript uit 
tweede helft van de 9de eeuw. De afbeeldingen zijn opgenomen aan het eind van dit 
handschrift. Collectie KB | Nationale Bibliotheek, Den Haag. 
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Afb. 2 Keizer Hendrik VI bevestigt 
graaf Dirk VII in het bezit van de tol te 
Geervliet, zoals keizer Frederik  I graaf 
Floris III daarmee beleend had. Dit 
is de oudste oorkonde uit het archief 
van de graven van Holland, gedateerd 
1195. Collectie Nationaal Archief, Den 
Haag.
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king van de kerk van Egmond aan graaf Dirk 
I uit 922, de schenking van het bos Wasda aan 
Dirk II uit 969 en de omzetting in eigendom van 
leengoederen van graaf Dirk II uit 985. Ook an-
dere stukken van de graven van Holland, zoals 
de akte van huwelijkse voorwaarden van graaf 
Arnulf uit 980, zijn alleen overgeleverd in Eg-
mondse afschriften uit de 12de en vroege 13de 
eeuw.4 In het archief van de graven van Holland, 
zoals dat nu is overgeleverd, zijn de oudste ori-
ginele oorkonden meer dan twee eeuwen jonger. 
En het aantal daarvan is gering. Er is maar één 
originele oorkonde uit de 12de eeuw: de akte uit 
1195 waarbij keizer Hendrik VI graaf Dirk VII be-
vestigt in het bezit van de tol van Geervliet (afb. 
2).5 Ook uit de 13de eeuw zijn weinig originele 
charters over. Tot 1220 zijn er nog drie: een ge-
tuigenis over een borgstelling uit 1210, een bele-
ning uit 1213 en de huwelijkse voorwaarden van 
Machteld van Brabant en Floris van Holland uit 
1214.6 In de daaropvolgende drie decennia ko-
men er twaalf bij, voornamelijk leen- en pacht-
zaken, en uit de jaren 1251-1270 nog eens zestien. 
Na dat jaar neemt het aantal bewaard gebleven 
charters toe: tot 40 uit de jaren 1271-1281, 42 al-

leen al uit het jaar 1282, 48 uit de jaren 1283-1290 
en 76 uit de jaren 1291-1299. 

Tijdens de Slag bij Vlaardingen van 1018 be-
schikten de graven van Holland dus in ieder 
geval over een archief van minimaal vijf oor-
konden. De vraag is hoe ze daarmee zijn om-
gegaan. Hebben ze de archiefstukken bij al hun 
verplaatsingen bij zich gehouden? De grafelijk-
heid was in die tijd een ambulante instelling. 
De graven trokken voortdurend rond – niet vol-
gens een vast schema, maar wel zo dat alle delen 
van het graafschap minstens een keer per jaar 
werden aangedaan. Hun reisroute valt voor een 
deel te reconstrueren uit de plaatsen waar de 
graven hun oorkonden hebben uitgevaardigd. 
Meestal gebeurde dat vanuit een eigen huis of in 
een plaats waar zij een eigen huis bezaten, zoals 
Dordrecht, Middelburg, Leiden, Zierikzee, Al-
brechtsberg of Den Haag.7 Het kan ook zijn dat 
de graven hun oorkonden hebben gedeponeerd 
op een veilige plaats. Volgens A.C. Koch, de uit-
gever van het Oorkondenboek van Holland en Zee-
land tot 1299, moeten de vier oudste zogenaamde 
koningsoorkonden (genoemd naar de Duitse 
koningen die de schenkingen deden) ‘de abdij 

Afb. 3  Deze bewaard gebleven zandstenen timpaan van de abdij van Egmond werd rond 
1130 geschonken door gravin Petronilla. De schenkster zien we rechts van Petrus (in 
het centrum, met sleutel en bisschopsstaf ) afgebeeld en haar zoon Dirk VI aan de 
linkerzijde. Graaf Dirk VI droeg de abdij in 1140 over aan de paus. Het timpaan sierde 
oorspronkelijk het portaal aan de westzijde van de abdijkerk. Petrus’ neus werd in 1712 
door een Amsterdamse ‘oudheidkundige’ van het reliëf afgeslagen. Collectie Rijksmu-
seum, Amsterdam.
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van Egmond als bewaarplaats hebben gehad’. 
Hij stelt dat ze door de graaf van Holland aan de 
abdij in bewaring zijn gegeven en concludeert 
daaruit: ‘het is veeleer een feit dat de abdij van 
Egmond tot in de 12de eeuw bewaarplaats was 
van de oorkonden die de graaf van Holland ver-
wierf.’8 Ook J. Hof, de geschiedschrijver van de 
abdij, en P.A. Meilink, de inventarisator van het 
abdijarchief, zijn van mening dat de abdij de be-
langrijkste archieven van de graven ‘onder haar 
veilige hoede’ heeft genomen. 

Verwonderlijk is deze opvatting niet. Eg-
mond was een eigenklooster van het grafelijk 
huis. De abdij was in de midden van de 10de 
eeuw gesticht door graaf Dirk II en veel leden 
van het grafelijk huis werden er begraven. De 
graven waren voogd van het klooster. Dat bracht 
met zich mee dat zij het beschermden, het naar 
buiten vertegenwoordigden, samen met de abt 
de rechtspraak uitoefenden, toezicht hielden op 
het goederenbeheer, vaak bemiddelden bij het 
verwerven van privileges en hun voorschriften 

gaven bij de keuze van de abten. Volgens Koch 
heeft de abdij tot aan de tweede helft van de 12de 
eeuw als archiefbewaarplaats dienst gedaan. Na 
1140, toen graaf Dirk VI in Rome op pelgrimsreis 
naar het Heilige Land de abdij van Egmond had 
afgestaan aan de paus, veranderde de band tus-
sen de graven en de abdij. Van een eigenkloos-
ter van de graaf was Egmond vanaf dat moment 
een eigenklooster van de paus.9 De band tussen 
graaf en abdij werd geleidelijk losser. De graven 
betrokken vaker hun raadslieden van buiten de 
abdij en na 1203 werden de graven ook niet meer 
in het klooster begraven.

J.C. Kort, de inventarisator van het archief van 
de graven van Holland, heeft een andere opvat-
ting over de rol van de abdij van Egmond als ar-
chiefbewaarplaats. Naar zijn mening hebben de 
graven de vier koningsoorkonden, ‘misschien 
slechts in afschrift’, aan de abdij overgegeven, 
omdat ze de goederen die daarin werden ver-
meld geheel of gedeeltelijk aan de abdij hebben 
geschonken. En dat gold volgens hem ook voor 
de huwelijkse voorwaarden van graaf Arnulf die 
bij zijn huwelijk vermoedelijk een gift deed en 
een afschrift of uittreksel uit de oorkonde aan de 
abdij gaf.10 Kort zegt het nergens expliciet, maar 
het lijkt erop dat hij van mening is dat de graven 
hun stukken bij alle verplaatsingen bij zich heb-
ben gehouden. Een vergelijking die Koch maakt 
met de Vlaamse graven, die hun archief tot in 
de 13de eeuw bewaarden in de Sint-Donaaskerk 
van Brugge, vindt hij ‘niet heel waarschijnlijk’. 
De kerk van Sint-Donaas lag in het grafelijk cen-
trum waar de graaf ook verbleef. Een grafelijk 
centrum was er in Holland pas in het midden 
van de 13de eeuw, toen Den Haag steeds meer 
het bestuurlijk middelpunt van het graafschap 
werd. Egmond heeft zo’n functie nooit gehad – 
de abdij is niet eens een grafelijk hof geweest.11 
In lijn hiermee is ook de constatering van J.G. 
Kruisheer dat het opvallend is dat de abdijen van 
Egmond, Middelburg en Rijnsburg ‘waarmee de 
graven toch nauwe banden onderhielden’, maar 
een beperkt aantal malen worden genoemd als 
plaatsen waar de graven een oorkonde hebben 

Afb. 4 Een schrijvende geestelijke, afgebeeld in een collec-
tie theologische geschriften uit Engeland, eerste kwart 12de 
eeuw. Collectie British Library, Londen, Harley 3061. 
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uitgevaardigd.12 Aan de andere kant valt tegen 
de mening van Kort in te brengen dat de oudste 
grafelijke oorkonden alleen maar bekend zijn 
uit afschriften uit de abdij.13 

Helemaal zeker zullen we het nooit weten. 
Vroege vermeldingen van een grafelijk archief 
zijn er namelijk niet. Mogelijk staat de eerste 
in een tekst over de Loonse oorlog (1204-1206) 
die uitbrak over de opvolging van graaf Dirk VII. 
Daarin is te lezen dat graaf Lodewijk van Loon 
zich uit de voeten maakte met achterlating van 
tenten en schat toen graaf Willem I naderde. On-
der ‘schat’ kan ook het archief worden gerekend 
dat Lodewijk bij zich zou hebben gehad, maar 
dat hoeft niet zo te zijn. Het gebruikte woord 
suppelex of suppellectilis betekent, naast huisraad 
en meubilair, ook de uitrusting te velde in het 
algemeen. Pas bijna een eeuw later wordt een 
archief vermeld als Floris V het in 1292 gewoon 
vindt dat akten in een schat, een trésor, waren ge-
borgen – maar ook uit deze vermelding wordt 
niet duidelijk of die trésor op reizen werd mee-
genomen of elders een veilige plek elders had.14

Van losse documenten naar een geordend 
 archief
Tot dusverre is de aandacht alleen gericht ge-
weest op de oorkonden die de graven van Hol-
land hebben ontvangen, maar in een archief 
is gewoonlijk ook de neerslag van uitgegane 
documenten te vinden. De Hollandse graven 
hebben al vrij vroeg zelf oorkonden uitgege-
ven. Kruisheer heeft uit de periode 967 tot 1116 
acht oorkonden opgespoord die op naam van 
enige graaf van Holland zijn uitgevaardigd.15 
Deze acht teksten zijn overigens niet te vinden 
in het archief van de graven zelf. Het was toen 
nog niet de gewoonte om bij te houden welke 
oorkonden de graaf had uitgegeven. De vijf 
oudste oorkonden zijn in afschrift overgeleverd 
in het archief van de ontvanger, namelijk de 
Sint-Pietersabdij in Gent. Het gaat dan ook om 
schenkingen aan die abdij. De andere drie oor-
konden komen voor in het archief van de abdij 
van Egmond. Van een daarvan, een bevestiging 

van grafelijke schenkingen en privileges aan de 
abdij uit 1083, is het origineel bewaard gebleven. 
De andere twee, eveneens akten waarbij de abdij 
indirect werd bevoordeeld, zijn overgeschreven 
in het cartularium van Egmond.16 De gewoonte 
om van belangrijke teksten voor eigen gebruik 
afschriften te maken in een cartularium was in 
de 9de eeuw ontstaan in Duitsland, voorname-
lijk bij geestelijke instellingen, maar kwam pas 
in de 12de en vooral in de 13de eeuw op grotere 
schaal voor. De reden om de ontvangen teksten 
over te schrijven was om het raadplegen te ver-
gemakkelijken, zodat niet telkens het origineel 
tevoorschijn gehaald hoefde te worden. Het 
cartularium van Egmond is overigens pas rond 
1420 samengesteld.17

Wereldlijke vorsten gingen pas veel later ertoe 
over om oorkonden in registers te laten over-
schrijven. Hierbij heeft ongetwijfeld een rol ge-
speeld dat vanaf de 12de eeuw de regels van het 
Romeinse recht geleidelijk werden ingevoerd in 
de samenleving. Daarmee groeide ook de beteke-
nis van het schrift: een godsoordeel werd vervan-
gen door akten en de overdracht van onroerend 
goed werd schriftelijk vastgelegd. Voor het op-
stellen van stukken ontstond er, voor het eerst in 
Italië, een groep van specialisten: de notarissen. 
Vanaf het einde van de 13de eeuw komen die ook 
in Nederland voor. Vanwege de veiligheid en om 
het regeren en het administreren te vergemak-
kelijken, gingen kort na 1200, in navolging van 
de paus, de koningen van Engeland, Frankrijk, 
Napels en Aragon ertoe over om registers bij te 
houden van hun uitgaande brieven. Lagere he-
ren, zoals hertogen en graven, namen dit over.18 
Voor het registreren van oorkonden is een mi-
nimale bureaucratische organisatie een vereiste. 
In Holland groeide die in de loop van de 12de 
eeuw. De teksten van de vroege oorkonden van 
de graven van Holland werden voor een deel nog 
geschreven door degenen die belang hadden bij 
het hebben van een oorkonde. Vanaf het eind van 
de 12de eeuw waren de Hollandse graven zelf in 
staat oorkonden op hun naam te produceren. 
Tijdens de regering van graaf Dirk VII (1190-1203) 
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was er een administratief orgaan of een kern van 
een grafelijke kanselarij waar grafelijke oorkon-
den werden vervaardigd. Dat blijkt uit het feit dat 
er van de 21 oorkonden van Dirk VII minstens 
twaalf geheel of gedeeltelijk door mensen uit 
de omgeving van de graaf waren vervaardigd.19 
In de eerste helft van de 13de eeuw was er nog 
geen continuïteit, maar vanaf 1268 beschikten de 
graven over een echte kanselarij. In 1289 waren 
daaraan vier hofkapelaans verbonden, waarvan 
er drie zich met schrijfwerkzaamheden bleken 
bezig te houden. Uit die tijd dateren ook de 
eerste sporen van registratie. Als datum van het 
oudst bewaard gebleven register, het register EL. 
5, wordt een aantal jaren rond 1280 genoemd.20 
Dat register bevat nog geen systematisch re-
gistratie van uitgegane oorkonden, maar was 
een optekening van leenmannen en hun lenen. 
In 1299, kort na zijn opvolging, gaf graaf Jan II 
(1299-1304) wel opdracht tot het opstellen van een 
cartularium. Daarin werd een groot deel van de 
belangrijkste stukken overgeschreven. Vanwege 

de veiligheid – de positie van Jan II was nog niet 
erg zeker – werd na het kopiëren vrijwel heel het 
grafelijk archief (op de lopende administratie na) 
van Den Haag overgebracht naar Henegouwen. 
Het zou echter nog tot de tijd van graaf Wil-
lem  III (1304-1337) duren, voordat ook uitgaande 
oorkonden werden geregistreerd. Vanaf 1316/1317 
is er bewijs dat open brieven van Willem III die 
betrekking hadden op Holland en Zeeland in re-
gisters werden afgeschreven. Een ‘klerk van het 
register’ was belast met de zorg voor het register. 
De ontvangen charters werden, nadat ze waren 
afgeschreven in registers, gedeponeerd in een 
schrijn (kast of kist) in de Hofkapel in Den Haag 
of in bewaring gegeven aan de rentmeester van 
Noord-Holland, die verantwoordelijk was voor 
het hof in Den Haag. 

Omstreeks 1299 beschikten de Hollandse 
graven dus over een volwaardig archief. Het 
bestond uit oorkonden en uit registers waarin, 
volgens Kort, al in de 13de eeuw een ordening 
was aangebracht.21 Het werd bewaard op een 

Afb. 5a en 5b De IJzeren Kast, de 
charterkast van de stad Dordrecht, 
is speciaal ontworpen voor het 
bewaren van voor de stad belang-
rijke documenten. De voorzijde 
kan omlaag geklapt worden. 
Gedateerd eind 14de eeuw. Foto: 
Ad van der Zee, met dank aan de 
gemeente Dordrecht. 
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vaste plaats in Den Haag. Men ging er ook ver-
antwoord mee om. Er werd een schrijn gemaakt 
voor de berging van charters om te voorkomen 
dat ze verloren zouden gaan.22 De verantwoorde-
lijkheid voor het beheer was geregeld. En in 1368 

wordt de klerk Dirk Voppenz. expliciet omschre-
ven als ‘beheerder van het archief en bewaarder 
van de privileges, registers en brieven van het 
graafschap Holland’.23 

Yvonne Bos-Rops | Schenkingen, privileges en het ontstaan van een systeem
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Portret van graaf Dirk III. Gravure door Adriaen Matham, waarschijnlijk gebaseerd 
op een gravure van Hendrik Goltzius of Willem Thibaut, circa 1620. Collectie Rijks-
museum, Amsterdam. 
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Gebruik van muntgeld in West-Nederland
Gedurende de premoderne tijd werd de waarde 
van muntgeld bepaald door de waarde van het 
gebruikte edelmetaal. In de praktijk ging het 
muntbeeld een grote rol spelen, omdat men 
bij de dagelijkse transactie niet bij elke munt 
kon gaan discussiëren over de waarde. Als dat 
beeld leek op een munt die men al kende, droeg 
dat bij aan de betrouwbaarheid van de munt. 
Daarom pasten verschillende muntmeesters 
hun munten aan aan wat in hun economische 
ruimte vertrouwd was. In de 10de eeuw bestond 
een grote regionale verscheidenheid tussen de 
verschillende muntsoorten. In de Lage Landen 
waren de munten aan de kust lichter dan die 
uit het oostelijke deel van het land.1 Het schrift 
speelde op munten een ondergeschikte rol, want 
de meerderheid van de bevolking was immers 
niet in staat om de opschriften te lezen.2 De 
muntslag behoorde tot het recht van de keizer. 
Die kon dit, bij wijze van privilege, aan ande-
ren overdragen. Het bisdom Utrecht had zo al 
in 936 het recht verkregen om een muntmees-
terswerkplaats (eveneens ‘munt’ genoemd) in te 
richten en munten te slaan.3 Er zijn voorbeelden 
van Utrechtse munten uit het begin van de 11de 

eeuw. Mogelijk zijn er nog oudere exemplaren, 
maar die zijn nog niet als zodanig geïdentifi-
ceerd.4

De eerste identificeerbare munten uit West-
Nederland uit de 11de eeuw komen in gewicht 
overeen met de reeds daarvoor in omloop zijnde 
Friese munten. Beeld en naam van de koning 
werden na circa 1039 vervangen door de naam 
van de bisschop en de afbeelding van Marti-
nus (Sint-Maarten) in staande positie. Martinus 
houdt daarbij de bisschopsstaf in zijn rechter-
hand en een lange staf voorzien van een kruis 
in zijn linkerhand vast. Dit beeld werd nog ge-
bruikt ten tijde van bisschop Willem I Flamens 
(1054-1076). De afbeeldingen werden in beide 
gevallen vereenvoudigd weergegeven en de bij-
behorende tekst – op munten spreken we van de 
legende  – staat slechts zelden correct vermeld. 
Het opschrift STRAIECTV verwerd zo stapsge-
wijs tot ECT. Rond 1060 werd in Utrecht een an-
der muntbeeld ingevoerd.

In Friesland liet de Saksische graaf van Mid-
den-Friesland Bruno II (1038-1057) rond het 
midden van de 11de eeuw munten slaan in on-
der andere Staveren, Dokkum en Leeuwarden. 
Dat munttype komt in grootte en gewicht over-

Hele en halve penningen
De oudste muntslag in Holland

Als middeleeuwse heersers zichzelf onafhankelijk wilden tonen, deden zij dat 
door middel van het laten slaan van eigen munten, het liefst met zichzelf als 
beeldenaar. In dit artikel wordt nagegaan welke munten met zekerheid in het 
graafschap Holland in de 11de eeuw zijn geslagen en welke verspreiding deze 
munten kenden.

Peter Ilisch
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een met het bestaande Utrechtse type. De ene 
kant toonde de koning met een scepter en de 
andere kant twee puntlijnen met verdikkingen 
aan de uiteinden van het woord BRVN.

Hollandse muntslag
De verschillende soorten munten die uit de 11de 
eeuw afkomstig zijn, lijken duidelijk verwant te 
zijn. Toch zijn de gegevens te fragmentarisch en 
is de informatie te onvolledig om hen in typolo-
gische categorieën te kunnen indelen.

In Holland kwamen in het midden van de 
11de eeuw munten in omloop die beide eerder-
genoemde voorbeelden combineerden. Op de 
ene kant van de munt staat, zoals in Utrecht, een 
staand figuur met een staf in zijn linker- en een 
vaandel in zijn rechterhand. Dit vaandel is zo 
weergegeven dat men het bij een vluchtige blik 
ook als kromstaf kan zien. De andere zijde volgt 
het Friese voorbeeld, maar in plaats van BRVN 
staat hier BVRCH geschreven, deels verminkt. 
De staande figuur staat omschreven als FLO-
RENTIVS (ook deels onduidelijk), waardoor we 
hier graaf Floris I, die in 1049 zijn broer Dirk IV 
opvolgde, als muntheer kunnen aanwijzen. Bij 
een exemplaar staat boven het woord BVRCH 
duidelijk leesbaar LEITH geschreven, wat kan 
wijzen op ‘Leiderburg’ als herkomst. 

Er bestaan andere munten, zeer waarschijn-
lijk ook in Holland geslagen, die aan beide zij-
den lijken op het prototype uit Utrecht, waarbij 
op sommige exemplaren nog VI-ECTI staat en 
op andere van enkele jaren later de verkorte 

vorm ECT. Op bijna onopvallende wijze werd 
daarbij de bisschopsstaf door een klein vaandel 
vervangen, zodat de goedgelovige contempo-
raine muntgebruiker die munt voor een gewone 
Utrechtse penning moet hebben gehouden. Ook 
de afgebeelde persoon werd stilistisch gezien 
aan het oorspronkelijke voorbeeld aangepast, in 
de zin dat het lichaam van dikke punten werd 
voorzien. Ook de drie punten naast de bisschop 
(een triniteitssymbool?) werden overgenomen.

Een afwijkende vorm zien we bij een derde 
type. Op de ene zijde zien we een staande per-
soon met punten op het lichaam, een kruisstaf 
en een vaandel, en op de andere zijde de buste 
van een bebaarde man in geestelijk gewaad ge-
flankeerd door de Griekse letters alfa (⍺) en 
omega (⍵). Deze tekens gaan terug op de Open-
baring van Johannes en waren in de christelijke 
iconografie van de vroege en hoge middeleeu-
wen zeer wijdverbreid. Ze verwijzen normaliter 
naar Christus. Daarom moet men aannemen dat 
Christus op deze munten staat afgebeeld, ook 
als de gebruikelijke heiligenkrans ontbreekt. De 
rondschriften die op geen enkel exemplaar vol-
ledig leesbaar zijn, lijken bovendien aan beide 
zijden zonder betekenis te zijn. Of ook deze 
derde groep munten in Leiden werd geslagen, is 
niet geheel zeker. 

Rijnsburg
Rond het midden van de 11de eeuw ontstond 
in Rijnsburg een munttype dat iconografisch 
gezien geheel losstaat van de andere. In uiter-

Afb. 1 Voor- en achterzijde 
van de in de 11de eeuw ge-
slagen munt uit Rijnsburg. 
Zichtbaar (rechts) zijn de 
opschriften AL-FA et ω. 
Database Numismatisch In-
formatie Systeem (NUMIS) 
van De Nederlandse Bank.
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lijk en gewicht is dit type verwant aan de Fries-
Utrechtse munten. De ene zijde toont een boog, 
misschien een gestileerd heuveltje, met daarop 
een gebouwtje met een kruis op het dak dat 
tegelijk het beginteken is van het rondschrift 
RINESBVRCH. De andere zijde heeft vier gepa-
relde boogjes met een klein kruis in het midden. 
De boogjes omvatten een kruis dat bestaat uit de 
letters AL-FA met daaronder ET en erboven ⍵ 
(Afb.  1). Op de meeste exemplaren zijn die let-
ters niet correct weergegeven. Ook als er geen 
graaf op de munten wordt genoemd, is het aan-
nemelijk dat deze wel aan de oorsprong van 
deze muntslag staat. Zoals bekend werd door de 
Hollandse graven in 1133 de abdij van Rijnsburg 
gesticht en werd het oorspronkelijke Rijnsburg 
in 1047 door de keizer verwoest. Ook wanneer 
deze munten, zoals wel is beweerd, uit een schat-
vondst van na 1068 stammen, is een oorsprong 
van voor 1047 niet onmogelijk.5

Latere Hollandse munten
Vanaf het laatste kwart van de 11de eeuw laten de 
munten uit het westen van het huidige Neder-
land steeds meer een eigen vorm zien. Typerend 
voor deze periode is een muntsoort met twee te-
genover elkaar afgebeelde hoofden, van welke de 
linker de indruk wekt dat de haren met een slui-
er zijn bedekt. Het rondschrift luidt +O+GREVE. 
Het zou hierbij om de uitbeelding van een gra-
felijk paar kunnen gaan. Er zijn slechts twee 
exemplaren van deze munt bekend, waarvan de 
ene is gevonden bij een opgraving in Rotterdam. 
Uit dezelfde tijd, tussen 1080 en 1100, stammen 
enkele stilistisch verwante penningen die op de 
ene zijde de kop van een kaalhoofdige wereld-
lijk heerser tonen die een zwaard omhoog heft. 
Rondom de kop zien we een krans van parels en 
ook hier het rondschrift GREVE. Dat dit woord 
uit de volkstaal op een munt wordt gebruikt, is 
voor deze tijd zeer ongewoon. De andere zijde 
toont een gebouw met gevel geflankeerd door 
twee torens met rondom een parelkrans die het 
woord MONETA uitbeeldt. De herkomst van 
deze munten was lange tijd onzeker, omdat een 

persoonsnaam noch een plaatsnaam staat aan-
gegeven. Toch lijkt dit type qua vorm (kleiner en 
ietsje dikker) het meest verwant aan de munten 
die in Utrecht werden geslagen. Vergelijkbare 
gebouwen vinden we bij de munten van bis-
schop Konrad (1076-1099), zowel in de stijl van 
het gebouw als in die van de uitgebeelde kop. 
De uitvoering komt het meest overeen met de 
munten uit de latere regeerperiode van Konrad 
en die van zijn opvolger Burchard (1100-1112). 
Op grond daarvan is het mogelijk om munten 
met het opschrift GREVE tussen 1090 en 1100 
te dateren, wat ook strookt met de opgravings-
gegevens.

Dat plaatsaanduidingen op munten in de 
11de eeuw soms op andere werden overgeno-
men, laat een munt zien die zeker niet uit 
Utrecht stamt, maar waarop wel de aanzet van 
het woord TRAIECTUM te lezen is. De andere 
zijde toont echter duidelijk een wereldlijk heer-
ser met het deels leesbare rondschrift +FLO..
NC, wat moet duiden op FLORENC en voor deze 
periode alleen betrekking kan hebben op graaf 
Floris II (1091-1122).

Muntslag in Vlaardingen
Het hiervoor genoemde munttype slaat een 
bruggetje naar een ander type dat slechts een 
heerser toont met een puntige helm en een ge-
waad dat op de borst met een fibula wordt sa-
mengehouden. In plaats van GREVE staat hier 
het woord COMES te lezen. De achterzijde laat 
weer een door een parelkrans omgeven kruis 
met een klaverbladachtige decoratie zien. Het 
rondschrift noemt als muntplaats FLARDIGA, 
wat op een herkomst uit Vlaardingen duidt. Er 
zijn tot op heden twee exemplaren van deze 
munt bekend die zich allebei bevinden in het 
Koninklijk Muntenkabinet in Stockholm. De 
ene is in Rusland gevonden en de andere in Zwe-
den (Afb. 2a en 2b). Men mag aannemen dat zij 
beide in Vlaardingen zijn geslagen, omdat deze 
munten zowel een grafelijke oorsprong hebben 
als in vorm overeenkomen. In de collectie van 
het Gotlands Museum in Visby (Zweden) bevindt 
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zich een munt die hier enigszins op lijkt en de 
klaverbladversiering gemeen heeft, maar waar-
van de tekst helaas nauwelijks leesbaar is (Afb. 3a 
en 3b). Op grond van typologische overeenkom-
sten en de gegevens van het vondstcomplex zijn 
deze munten te dateren in de periode 1100-1110. 
Van het rondschrift op de achterzijde is alleen 
de letter M te lezen, die mogelijk wijst op het 
woord MONETA.

Er bestaat ook een muntje, zowel kleiner in 
doorsnede als in gewicht (0,48 gram), dat even-
eens zo’n kop met punthelm heeft, maar dan 

naar rechts gewend en met op de andere zijde 
een simpel kruis met brede uiteinden en kogel-
tjes in de oksels van het kruis. Dit muntje is ge-
vonden in Egmond aan Zee. Dat brengt ons bij 
latere penningen van Hollandse herkomst die in 
Castricum en Egmond zijn gevonden. Ook dient 
gemeld te worden dat de muntslag met FLARDI-
GA en klaverbladdecoratie in de hoeken stilis-
tisch verwant is aan munten die op de achterzij-
de een kruis met een soort klaverblad laten zien 
en op de voorzijde eveneens een persoon met 
punthelm tonen die een zwaard omhoog houdt. 

Afb. 2a en 2b  Voor- en achterzijde van een in Holland (Vlaardingen) rond 1100 geslagen 
munt. Het opschrift luidt aan de ene zijde COMES, rond een kop met helm of 
muts. Aan de andere zijde staat FLARDIGA. Collectie Koninklijk Penningenkabi-
net, Stockholm. Foto: Gabriel Hildebrand.

Afb. 3a en 3b Voor- en 
achterzijde van een Hol-
lands muntje uit circa 1100, 
gevonden op Gotland, met 
aan de ene zijde een kla-
verbladdecoratie en aan de 
andere een soort gebouw. 
Collectie Gotlands Museum, 
Visby (Zweden).
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Deze munten, afkomstig uit een muntschat uit 
Westerschouwen waarvan een drietal exempla-
ren zich in het Zeeuws Museum in Middelburg 
bevindt, wegen tussen de 0,52 en 0,61 gram. De 
vondst wijst op een datering tussen 1080 en 1100. 
Deze munten kunnen echter niet zomaar aan de 
Hollandse graven worden toegeschreven, omdat 
bij alle drie een rondschrift GODEFRIDVS kan 
worden gereconstrueerd. Dus tonen ze eerder 
een verband met de hertog van Nederlotharin-
gen Godfried V of VI. Een concrete afkomst en 
plaats van muntslag zijn voor deze munten niet 
te bepalen, maar Vlaardingen als herkomst is 
heel onwaarschijnlijk.

Overige munttypen
Behalve de hier behandelde muntsoorten uit 
Leiden, Rijnsburg en Vlaardingen zijn er mun-
ten bekend waarvan geen muntslagplaats met 
zekerheid kan worden vastgesteld. Op grond 
van de iconografie en de vindplaats kan gezegd 
worden dat ze stammen uit een wereldlijke 
muntslag uit de tweede helft van de 11de eeuw. 
De opschriften tonen geen zinvolle informa-
tie omtrent de muntheer of de werkplaats. Er 
zijn slechts enkele vage aanwijzingen waarom 
we deze munten toch hoogstwaarschijnlijk aan 
een Hollandse herkomst kunnen koppelen. Eén 
type toont een man met een geheven zwaard in 
zijn rechterhand en een ovaal, spits toelopend 
schild. De borst van de afgebeelde is bezaaid met 
punten. De techniek om een vlak van punten te 
voorzien is in de 11de eeuw alleen bekend van 
munten uit Utrecht van na 1039, hoewel ze daar 
wat dikker zijn uitgevoerd. De legende luidt in 
omgekeerde richting +ATRETDEN, wat als een 
verbastering van het woord TRAIECTUM kan 
worden geïnterpreteerd. Dezelfde legende be-
vindt zich op de achterzijde die een toren tus-
sen, door een boogje verbonden, kruizen laat 
zien. Als bijzonderheid is er nog een dikke punt 
aan het eind van het opschrift, wat in het derde 
kwart van de 11de eeuw bij meer munten uit de 
omgeving van Utrecht en ook Tiel maar niet in 
Deventer of Friesland voorkomt. Het voorbeeld 

voor deze wereldlijke muntslag wordt gevormd 
door penningen van bisschop Willem I Flamens 
waarop de afgebeelde persoon een kruis en een 
kromstaf vasthoudt. Voor de achterzijde is geen 
directe referentie bekend. Twee andere typen to-
nen een persoon met gepunte zijden boven twee 
schilden die in zijn handen een kruisstaf en een 
op een lans lijkende scepter vasthoudt met op de 
achterzijde een kruis in een dubbele kring. Een 
exemplaar bevindt zich in het Zeeuws Museum 
in Middelburg en werd gevonden op Schouwen-
Duiveland. Een ander ligt in The Fitzwilliam 
Museum in Cambridge en werd opgevist uit het 
slik van de Theems in Londen. Nog twee ande-
re zijn Zweedse vondsten uit het begin van de 
12de eeuw. Een andere munt van dit type werd 
in Geldermalsen gevonden en weer een andere, 
maar dan als een halve munt, in de buurt van 
Utrecht. Nog een exemplaar uit dezelfde groep 
verwante munten toont een paard met ruiter die 
een lans vasthoudt. De zijkant van het paard is 
voorzien van fijne puntjes en de ruiter draagt 
geen helm. Ook hier luidt de legende, voor zo-
ver die valt te reconstrueren, een teruglopend 
+ATER..R..M. De achterzijde toont een kruis op 
een boogje tussen twee torens en bovenop een 
boog die voorzien is van puntjes. De tekst op de 
achterzijde lijkt op die van het Utrechtse voor-
beeld met +ATELBHRN, wat op een persoon 
genaamd Atelbern kan wijzen. Het rondschrift 

Afb. 4 Gehalveerde penning met de snede precies langs 
het kruis. Munt gevonden bij Alphen aan den Rijn. Database 
Numismatisch Informatie Systeem (NUMIS) van De Neder-
landse Bank.
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op de achterzijde eindigt op RVM, waarbij de 
M in het midden een verdikking laat zien. Deze 
munt werd onder meer gevonden in Elst in Gel-
derland. Zowel het gewicht (0,53-0,68 gram) als 
het formaat van het gebruikte stempel sluiten 
een herkomst uit Oost-Nederland uit. Tot deze 
groep rekenen we ook enkele penningen waarop 
een bebaarde persoon met kroon staat afgebeeld 
boven twee schilden. Met deze persoon die ook 
een zwaard vasthoudt, kan heel goed de koning 
worden bedoeld. Op de achterzijde vinden we 
een staande figuur. Deze komt in varianten voor, 
maar is altijd afgebeeld met een lans met wim-
pel en een schild. De oppervlakte van hun licha-
men is doorgaans bezet met puntjes, op enkele 
munten met schubjes of kringeltjes. Verwant 
met deze munten is een vondst uit Alphen aan 
den Rijn van een gehalveerde munt waarvan de 
snijrand precies langs het kruis loopt. Het hal-
veren van munten was zowel in het Duitse Rijk 
als in Engeland in de 11de eeuw gebruikelijk en 
werd waarschijnlijk al in de muntwerkplaats uit-
gevoerd (Afb. 4).  Het type is verder niet bekend 
en toont een beeltenis met drie torens die van-
wege de halvering maar deels te zien zijn. Het 
kruis lijkt enigszins op de Vlaardingse versie.

Tot slot
Alle hiervoor behandelde munttypen zijn rela-
tief zeldzaam en slechts door enkele exemplaren 
bekend via buitenlandse collecties. Het kan ook 
niet worden uitgesloten dat de bijna exact uit 
Utrecht gekopieerde exemplaren door de vin-
ders niet als Hollands zijn herkend en daarom 
als Utrechtse munten zijn gecatalogiseerd. Het 
merendeel van de vondsten komt uit Rusland en 
het Baltische gebied. Dat geldt niet alleen voor 
de Hollandse munten, maar ook voor die uit Tiel, 

Utrecht en Friesland. De vondsten uit Estland 
zijn daarbij goed beschreven en door middel 
van inventarissen toegankelijk gemaakt, terwijl 
de vondsten uit Rusland en Letland nog altijd 
wachten op een betere ontsluiting. De mate van 
betekenis van een herkomstplaats laat zich door 
het geringe aantal munten in deze vroege peri-
ode niet bepalen. De genoemde gebieden waar 
deze munten en die in het West-Slavische gebied 
en Scandinavië werden gevonden, kenden geen 
eigen muntslag. De waarde van munten werd 
in deze economieën bepaald door hun gewicht 
en zilvergehalte en niet door hun aantal. Vanaf 
het laatste kwart van de 10de eeuw werden daar 
steeds vaker munten uit Engeland en het Duitse 
Rijk geïmporteerd, maar niet overal in gelijke 
mate. Gebieden langs de Rijn en de IJssel met 
goede rivierverbindingen, zoals Deventer, zijn 
sterker in deze spreiding vertegenwoordigd 
dan de muntwerkplaatsen in het westen. Terwijl 
Scandinavië vanaf het midden van de 11de eeuw 
zijn muntimport sterk verminderde, exporteer-
den de Friezen, waarschijnlijk via direct contact, 
hun zilvermunten – die toen niet meer van hoge 
kwaliteit zilver werden gemaakt – naar het noor-
den van Rusland en de landen langs de Oostzee. 
Op zijn laatst rond 1120/1130 stopte ook deze zil-
verexport. 

Als we ons alleen maar konden baseren op 
muntvondsten in Nederland zelf, dan wisten we 
over de muntslag in Holland heel weinig. Het 
kleine aantal munten waarvan de herkomst dui-
delijk is vast te stellen, maakt het daarom waar-
schijnlijk dat nieuw opduikende exemplaren, en 
vooral ook een verbeterde herkomstbepaling uit 
Nederland zelf, onze kennis hieromtrent nog in 
belangrijke mate zullen kunnen vergroten.

(vert. Ad van der Zee)
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Portret van graaf Dirk III uit de serie Graven en gravinnen van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
bestaande uit 38 portretten. Ets door Cornelis Visscher, 1650. Collectie Rijksmuseum, Amster-
dam. 
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De Oude Dijk
Op basis van historische bronnen is vroeger wel 
gedacht dat de Oude Dijk in de late 12de eeuw 
is aangelegd. Dat strookt op het eerste gezicht 
aardig met de resultaten uit het specialistisch 
onderzoek dat na de opgraving werd uitgevoerd. 
Maar de datering van de dijk en de waterbouw-
kundige ingrepen eromheen zijn toch wat pro-
blematischer gebleken dan deze zich in eerste 
instantie lieten aanzien. Een C-14 datering van 
een rietlaag onder in de dijk dateert de aanleg 
van de dijk namelijk, althans het aanbrengen 
van deze rietlaag, in de late 11de eeuw.3 De da-
tering van het aardewerk dat onder in de oud-
ste dijk en in een paar kuilen op de oudste dijk 

werd gevonden, suggereert een eerste aanleg in 
de tweede helft van de 12de eeuw.4

In de periode hierna zijn er ophogingen op 
en tegen de dijk aangebracht. Deze ophogingen 
zijn door middel van aardewerkvondsten in het 
begin van de 13de eeuw te dateren. Op de op-
hogingen tegen de dijk aan hebben vermoede-
lijk tijdelijke woningen gestaan voor mensen 
die hier het zwaarste werk moesten verrichten. 
De restanten van een paar plaggenwanden wij-
zen hierop. Onder en tussen de plaggen werden 
vondsten gedaan van Pingsdorf-, kogelpot- en 
Andenne-aardewerk; meer indicatief voor de 
12de dan voor de 13de eeuw.5 

De stoel van Overschie

In de zomer van 2013 werd aan de Oude Dijk in Schiedam langs de Delftse 
Schie, tegenover de oude kern van het dorp Overschie (gemeente Rotter-
dam), een grote boerderij met een rijke historie opgegraven.1 De opgraving 
was noodzakelijk geworden, omdat op die plek door de provincie Zuid-Hol-
land een bochtafsnijding ten behoeve van de scheepvaart werd gerealiseerd. 
De boerderij was al gesloopt in 1970 en stond destijds bekend als ‘Hof van 
Cyrene’, maar in oude bronnen werd zij ook wel aangeduid als ’s Gravenhui-
ze.2 Vanaf het begin van de 20ste eeuw tot aan de sloop fungeerde de boer-
derij ook als uitspanning voor dagjesmensen uit Rotterdam en omgeving. Uit 
het archeologisch onderzoek bleek dat de oudste voorloper van de Hof van 
Cyrene teruggaat tot circa 1500. Oudere houten voorlopers moeten er, gezien 
de vele middeleeuwse vondsten wel geweest zijn, maar hun sporen zijn als 
gevolg van latere bouwwerkzaamheden geheel verdwenen. In dit artikel 
concentreren we ons op een speciale vondst: een stoel uit de vroege 12de 
eeuw.

René Proos
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Een prachtig en uniek stuk werd in een van 
de onderste ophogingspakketten aangetroffen. 
Het betrof een grote houten stoel die naar schat-
ting voor 60 procent compleet was. Aardewerk 
in dezelfde laag dateert uit de periode 1150-1200, 
mogelijk zelfs nog iets eerder.6

De stoel is zeker ouder: hij was op bepaalde 
delen aangevreten door de houtworm en enkele 
onderdelen van de constructie waren hersteld 
met hout van duidelijk mindere kwaliteit. Toen 
de stoel in de ophoging tegen de dijk aan be-
landde, was hij dus zeker niet nieuw meer. Waar-
schijnlijk had hij al geruime tijd dienst gedaan. 

De vondst van een dergelijke stoel is eenma-
lig in Nederland. Niet alleen omdat er zoveel 
onderdelen van de stoel bewaard zijn gebleven, 
maar ook omdat in Nederland nog maar weinig 
archeologisch meubilair bekend is.7 Een vondst 
die recent de aandacht getrokken heeft, betreft 
de restanten van de zijkant van een bed of bank-
je daterend uit de 11de eeuw en aangetroffen bij 
opgravingen in de binnenstad van Groningen.8 

Een 12de-eeuwse stoel waarvan stoelpoten, een 
deel van de rugleuning en een groot deel van de 
zitting zijn aangetroffen, is in ons land echter 
nog nooit eerder ontdekt.

Van de stoel waren fragmenten van de rug-
leuning, 2 voorpoten, 15 planken, 3 spijlen en 
31 verbindingselementen nog aanwezig. In de 
stoelpoten bleken nog eens elf pengatverbin-
dingen aanwezig te zijn waarin ook nog de res-
tanten van planken zaten. De stoel bestond uit 
vier verschillende houtsoorten. Verreweg het 
grootste deel van alle onderdelen van de stoel 
is vervaardigd van beukenhout, elf onderdelen 
van wilgenhout, twee van essenhout en twee van 
elzenhout. 

Waarschijnlijk was de stoel oorspronkelijk 
geheel van fijnjarig beukenhout gemaakt.9 Fijn-
jarig beuken is een langzaam groeiende hout-
soort, uitermate geschikt voor het maken van 
meubilair. De beukenhouten onderdelen van de 
stoel vertonen alle een aanzienlijke vraat door 
houtworm, met name bij de poten die de rugleu-

Afb. 1  De stoel van Overschie en zijn reconstructie tijdens de onthulling in juni 2018. Foto: 
Provincie Zuid-Holland.

| De stoel van Overschie
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ning gesteund hebben, zijn de wormgaatjes nog 
altijd goed zichtbaar. Houtworm, het gaat daar-
bij om larven van de gewone houtwormkever, 
komt voor bij onbehandeld hout of bij hout dat 
voor langere tijd niet gebruikt wordt en in op-
slag staat.10 Waarschijnlijk zijn enkele onderde-
len van de stoel als gevolg van deze houtworm-
vraat eertijds gebroken en daarna vervangen 
door onderdelen die gemaakt zijn van bomen 
uit de omgeving: wilg, es en els. 

Dat het echt om vervangen onderdelen gaat, 
blijkt uit het feit dat de onderdelen van wilg, es 
en els niet of in mindere mate waren aangetast 
door houtworm, terwijl dit eveneens zachte 
houtsoorten zijn die geliefd zijn bij de larven 
van de houtwormkever. Vermoedelijk zijn ze dus 
later geplaatst en hebben ze slechts kort in de 
stoel dienst gedaan. Een andere aanwijzing dat 
het gaat om herstellingen, is het afwerkingsni-

veau van deze onderdelen. Op twee planken van 
wilgenhout en op een plank van elzenhout was 
nog wat schors aanwezig en alle reparaties wa-
ren duidelijk grover bewerkt dan de originele 
onderdelen van beukenhout.

Tot slot laat de gevorderde leeftijd van de 
stoel zich ook aflezen uit de slijtage boven op de 
voorste twee cilindrisch-bolvormige knoppen 
en aan de binnenkant van de voorste twee stoel-
poten. Die slijtage wijst op een lang en inten-
sief gebruik van bepaalde delen van de stoel. Dat 
is vreemd en lijnrecht in tegenspraak met het 
voorkomen van de houtworm, die immers baat 
heeft bij ongebruikt hout. Het lijkt er daarom 
op dat de stoel wel lang in gebruik is geweest, 
maar niet dagelijks gebruikt werd. Wellicht werd 
er alleen maar op gezeten bij bepaalde gelegen-
heden.

In de twee fragmenten van de voorpoten zijn 

Afb. 2  De stoel van Overschie in situ tijdens de ontdekking. Bij de witte pijlen zijn de restanten van de stoelpoten 
te zien. Foto: ADC ArcheoProjecten, Amersfoort.

Holland 20184 binnenwerk.indb   256 27-11-18   15:04



257  

René Proos | De stoel van Overschie

Afb. 3 Detail van 
de linker achterpoot. 
De op de draaibank 
aangebrachte groeven 
en de gaatjes van de 
houtworm zijn dui-
delijk zichtbaar. Foto: 
René Proos.

haaks op elkaar staande pengatverbindingen te 
zien. In deze verbindingen hebben spijlen geze-
ten die de stoelpoten en de zitting met elkaar 
verbonden. In de fragmenten van de achterste 
stoelpoten is enkel aan een zijde nog een pen-
gatverbinding aanwezig. 

Afmetingen en constructie
Behalve de stoelpoten is ook de rugleuning 
deels aangetroffen. Deze bevat nu nog een plank, 
maar bestond waarschijnlijk uit ten minste twee 
planken. Vermoedelijk waren deze planken met 
elkaar verbonden door middel van gedraaide 
spijlen. Slechts een van die spijlen is in het veld 
nog aangetroffen op zijn plek in de plank die 
(deels) de rugleuning vormt. De aanwezigheid 
van de andere spijl wordt aangegeven door een 
tweede blindgat in diezelfde plank. De spijl had 
eenzelfde soort gedraaide ribbelversiering als de 
stoelpoten. 

Van de stoel is ook een groot deel van de zit-
ting aangetroffen. Het betreft vier dunne plan-
ken (drie van beuken- en een van wilgenhout) 
die ieder voor zich licht trapeziumvormig zijn. 
De plank van wilgenhout was vermoedelijk een 
vervanging van een plank van beukenhout. De 
planken zijn alle vier in de lengte verdund, zodat 
ze in de sleuf passen die langs de zijkanten van 
het frame van de zitting loopt. Het gaat hier om 
een over de gehele lengte aanwezige verdikking 
van 1 centimeter met daarin een U-vormige ge-
gutste sleuf. De vier planken van de zitting heb-
ben elk een andere afmeting. Ze zijn respectieve-
lijk 42, 45 en 48,5 centimeter lang. Van de voorste 
plank ontbreekt een deel. Hij is daarom nog 
maar 33 centimeter lang. De twee zijkanten van 
de zitting zijn eveneens gebroken. De linkerkant 
had daardoor nog een lengte van 35 centimeter 
en de rechterkant van 30 centimeter.

Op basis van de hierboven genoemde maten 
van de onderdelen zijn de oorspronkelijke af-
metingen van de zitting ruwweg te herleiden tot 
66 centimeter aan de voorkant en 42 centimeter 
aan de achterkant; de beide zijkanten maten 55 
centimeter. Als we de afmetingen van de stoel-

poten meetellen komen we tot een totale stoel-
breedte van 79 centimeter aan de voor- en 55 cen-
timeter aan de achterkant; de diepte bedroeg 68 
centimeter. 

De oorspronkelijke hoogte van de stoel valt 
helaas niet meer te achterhalen, want de onder-
kanten van de stoelpoten zijn bij de opgraving 
niet meer aangetroffen. De stoel lijkt, voor zo-
ver dat van de veldfoto’s af te zien is, voorover 
in de ophoging gegooid te zijn, zodanig dat de 
achterpoten omhoog staken. Dat kan de reden 
zijn dat dit deel van de stoel als eerste weggerot 
of vergraven is.

Het oorspronkelijk toegepaste fijnjarig beu-
kenhout voor de stoel kwam niet uit Nederland. 
De herkomst van dit hout moet aan de bovenloop 
van de Rijn of de Maas gezocht worden. Het ligt 
voor de hand om ook het atelier van de meester-
houtbewerker waar de stoel vervaardigd is, in die 
contreien te zoeken. De finesse waarmee de stoel 
vervaardigd is, doet een gespecialiseerd atelier 
vermoeden en laat tevens de gedachte postvat-
ten dat de stoel speciaal op bestelling gemaakt 
en geleverd is. Maar voor wie werd de stoel dan 
oorspronkelijk vervaardigd, en waarom? 

Die vraag is lastig te beantwoorden. In de col-
lecties van het Rijksmuseum of het Rijksmuse-
um van Oudheden in Leiden zijn geen meubels 
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uit de 12de of 13de eeuw opgenomen. Ook uit 
andere musea in ons land zijn geen meubelstuk-
ken bekend die ouder zijn dan circa 1400, met 
uitzondering van de bovengenoemde vondsten 
uit Groningen en Spijkenisse.

Vergelijkbare stoelen in Noordwest-Europa
In het buitenland komen we wel een paar stoe-
len tegen die vergelijkbaar zijn met de stoel van 
Overschie. In de kathedraal van Hereford in 
Engeland staat al sinds mensenheugenis een 
stoel in het koor opgesteld die men daar met de 
geïmproviseerde kroning van koning Stefanus 
(1135-1154) in verband brengt. De stoel is 122 cen-
timeter hoog en 84 centimeter breed. Een aantal 
onderdelen, met name in de rugleuning, ont-
breekt. Opvallend is de overeenkomst met onze 
stoel in met name het draaiwerk van de bolle 
knoppen op de poten en de ribbelversiering van 

de poten, die in Hereford overigens veel over-
dadiger toegepast is. De Herefordse stoel bevat 
weliswaar meer gedraaide spijlen, maar de tech-
niek van de vervaardiging verschilt niet veel van 
de Overschiese stoel. Ook in Hereford is een sys-
teem van pengatverbindingen en spieën te zien 
dat de dragende delen van de stoel met elkaar 
verbond. 

In Noorwegen en Zweden zijn verrassend veel 
middeleeuwse houten stoelen en banken tot op 
de dag van vandaag bewaard gebleven. Vrijwel 
allemaal zijn ze te vinden in kleine kerken op 
het platteland en een enkele keer in een muse-
um. Vanuit de Scandinavische oudheidkunde of 
kunstgeschiedenis is er tot nu toe bedroevend 
weinig belangstelling geweest voor deze objec-
ten, wat weer zijn weerslag heeft op de hoeveel-
heid informatie die erover te vinden is.

Opmerkelijk zijn de formaten van deze Scan-

Afb. 4  Een 12de-eeuwse stoel in de kathedraal van Hereford in Engeland. Foto: Stuart 
 Interiors, Londen.
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dinavische stoelen; helemaal als men die maten 
relateert aan het moderne meubilair dat vaak 
ook op de foto’s is mee gefotografeerd. Het is 
duidelijk dat die oude stoelen een behoorlijk 
hogere en diepere zit hebben. Om op een der-
gelijke brede en hoge stoel te kunnen zitten, was 
meestal een voetenbankje noodzakelijk. Een voe-
tenbankje was waarschijnlijk ook nodig, opdat 
de zittende dignitaris op de stoel achterover kon 
leunen en zijn benen kon kruisen (afb. 5). Een 
dergelijk gebaar van rust en afstand kenmerkt 
de sereniteit van de heerser als hij zijn volk aan-
hoort en recht spreekt. In schriftelijke en figu-
ratieve bronnen uit die tijd zien we deze kwa-
liteiten terug. Daarnaast markeerde de hoogte 
van de zetel een koninklijke waardigheid: men 
stak als het ware met kop en schouders boven 
de omgeving uit. Daarom was de in onze ogen 
ongemakkelijke hoogte en breedte van dit soort 
stoelen onvermijdelijk. 

Wat opvalt, is dat de meeste stoelen uit Scan-
dinavië, en de stoel uit Engeland, op het aanzicht 
van de rugleuning en de armsteunen afwijken 
van de stoel van Overschie. De platte, driehoe-
kige bovenste rugleuning van Overschie is 

enigszins te vergelijken met de rugleuning van 
de 12de-eeuwse bisschopsstoelen van Gamla 
Uppsala en Vaksala in Zweden.11 Ook vertoont 
de rugleuning overeenkomsten met die van 
een driezitsbank uit Vallstena, Gotland, uit circa 
1300.12 Verder lijkt dit type rugleuning in deze 
tijd niet voor te komen. Ook het ontbreken van 
armleuningen plaatst de stoel van Overschie op 
een eigen, aparte plek binnen de kleine groep 
overgeleverde houten stoelen uit de 12de en 13de 
eeuw.

Zetel van de macht
De troon is een van de meest gebruikelijke ma-
nieren om de verheven status van een vorst te 
portretteren. Gedurende de middeleeuwen, en 
ook daarna nog, hebben tronen gediend als vi-
suele manifestaties van heersers en machtheb-
bers, als uitdrukking van macht en soevereini-
teit. Bij die manifestaties is het van belang om in 
het ontwerp en de versieringen van de troon aan 
te sluiten op reeds bekende en herkenbare ele-
menten. Verder heeft de troon een ceremoniële 
rol: de troon treedt daarbij op als tijdelijke aan-
duiding en soms zelfs als symbolische plaatsver-

Afb. 5 Reliëf met voorstel-
ling van Pontius Pilatus 
als rechter in de Dom van 
Naumburg in Duitsland, 
circa 1225-1250. Pilatus zit 
in de zetel van de rechter 
en wast zijn handen in 
onschuld. Foto: Wobus & 
Lehmann GbR, Leipzig.

Holland 20184 binnenwerk.indb   259 27-11-18   15:04



260  

vanger voor de op de troon gezetene. Kortom, 
het bezit van een troon is een belangrijke sleutel 
tot politieke macht. 

De stoel van Overschie is lang in gebruik ge-
weest. Perioden van intensief gebruik en slijtage 
wisselden elkaar af met lange perioden van rust. 
Als de stoel in zijn functie van troon te koppe-
len is aan een machthebber, dan moet dat een 
persoon zijn geweest die slechts sporadisch in 
deze omgeving vertoefde. Slechts twee leidende 
figuren in middeleeuws Holland komen voor 
deze rol in aanmerking: de abt van de abdij van 
Egmond, een figuur van grote autoriteit in de 
kerkelijke hiërarchie die te vergelijken is met de 
bisschop van Utrecht; en de graaf van Holland 
die in deze omgeving ook een flink aantal bezit-
tingen had.

In 985 kreeg graaf Dirk II alle goederen die 
de keizer bezat tussen het riviertje de Lier in het 
Westland en de Hollandse IJssel als een schen-
king in bezit.13 De graaf heeft, nadat hij dit ge-

bied in eigendom verworven had, de ontginning 
ervan snel ter hand genomen. De Delftse Schie 
wordt in een oorkonde van 1083 voor het eerst 
genoemd.14 In deze oorkonde wordt een schen-
king van graaf Floris I (1049-1061) aan de abdij 
van Egmond bevestigd. Als we de oorkonde mo-
gen geloven, dan had de abdij van Egmond dus 
al vanaf het midden van de 11de eeuw gevestigde 
belangen in deze streek. 

Abt Nicolaas van Egmond laat in een oor-
konde uit 1266 optekenen dat hij zijn zegel aan 
die oorkonde gehecht heeft in curtim nostram 
apud Schie, dat wil zeggen ‘ons hof naast (of bij) 
de Schie’.15 De abdij heeft naast deze hof ook het 
tiendrecht en het patronaat van Overschie in be-
zit. De abdij heeft het grootste deel van zijn be-
zittingen ten noorden van Overschie verkregen 
van de graaf in ruil voor het opnieuw bedijken 
van het gebied tussen Vlaardingen en Overschie 
door de abdij. Die herbedijking was noodzake-
lijk geworden, nadat een grote stormvloed daar 

Afb. 6  Het interieur van de staafkerk van Urnes in Noorwegen. Hier staat een ‘bisschopsstoel’ 
pontificaal in het koor, bij het altaar. In de kerk van Overschie bestond vermoedelijk 
een soortgelijke situatie. Collectie Riksantikvaren, Oslo.
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in de winter van 1163/1164 zware schade had 
aangericht. Abt Wibold van Egmond (1161-1176) 
is destijds aanwezig geweest en heeft vermoede-
lijk ook toezicht gehouden op de werkzaamhe-
den rond het opwerpen van de dijk. Het is zeer 
aannemelijk dat de abt toen ook al een soort 
residentie had in Overschie, al zal dat nog niet 
meteen de hof zijn geweest waar abt Nicolaas 
honderd jaar later verbleef. Wel weten we dat de 
abdij rond 1160/1170 de uit 1030 daterende kapel 
van Overschie uitgebouwd en vergroot heeft tot 
een tufstenen kerk met een rondgesloten koor. 
Het nieuwe gebouw was met een lengte van 24 
meter en een breedte van 8 meter voor zijn tijd 
fors te noemen.16 Rond het jaar 1200 is de abt 
van Egmond dus een van de belangrijkste fi-
guren voor Overschie en omgeving. Niet alleen 
ontvangt hij circa 10 procent van de agrarische 
opbrengsten uit Overschie, maar ook verplicht 
hij zijn parochianen aldaar om hem, iedere keer 
als hij in het dorp op bezoek komt, een pond 

bijenwas te leveren. Blijkbaar komt de abt meer-
dere keren per jaar langs, want zijn parochianen 
kopen de verplichting af met een jaarlijkse be-
taling van drie pond was, onafhankelijk van het 
feit of de abt vaak of in het geheel niet komt.17 

Conclusie: graaf of abt?
De abt van Egmond heeft de beste papieren om 
eigenaar van de stoel geweest te zijn, omdat met 
name zijn aanwezigheid in Overschie goed ge-
documenteerd is. De stoel kan, net zoals de eer-
der vermelde Scandinavische stoelen, een speci-
ale plaats gehad hebben in de nieuw gebouwde 
tufstenen kerk van Overschie: de abt kon er van-
af die plek de eredienst in zijn kerk bijwonen. 
De stoel is gevonden in een mestige laag onder 
in de ophoging waarin ook vrij veel kleinere tuf-
steenbrokken voorkwamen. Diezelfde tufsteen-
brokken zitten ook in de ophogingslagen boven 
de laag met de stoel. 

Van de abdij is bekend dat zij een belangrijke 

Afb. 7  Overschie op de topografische kaart van 1878. Bij de rode pijl ligt het terrein van de 
opgraving, aan de overkant van de Schie bevindt zich de kerk (rode kruis). Op de kaart 
zijn ook de drie tollen van Overschie te zien; bij de rode ster lag de grote motte van 
Rodenrijs. Kaartbewerking door René Proos.
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inbreng had bij het dijkherstellingswerk dat 
hier na 1163 op grote schaal georganiseerd werd. 
De benodigde grond voor de ophogingen achter 
de dijk zou heel goed vanuit de overkant van de 
Schie, onder andere uit de buurt van de nieuwe 
tufstenen kerk, aangevoerd kunnen zijn. Sterker 
nog, het ligt zelfs voor de hand dat de monni-
ken daar in de eerste plaats hun grond vandaan 
gehaald hebben, omdat dit plekken waren in 
Overschie waarmee zij een directe band hadden. 
Met het grondtransport over de Schie is vermoe-
delijk ook allerlei ander oud materiaal, zoals de 
afgedankte stoel, meegekomen en in de opho-
gingen terechtgekomen. Waarschijnlijk bestond 

er ten tijde van het aanbrengen van de ophogin-
gen enige urgentie vanwege het wassende water 
en hebben de monniken toen van alles en nog 
wat gebruikt om de dijk op dit punt te verster-
ken. Het waren immers hun eigen bezittingen 
die met overstroming bedreigd werden.

Gelet op de strategische positie van het dorp 
langs een van de voornaamste routes richting 
Noord- en Midden-Holland moet de graaf van 
Holland hier ook van oudsher een flinke vinger 
in de pap gehad hebben, maar zijn aanwezigheid 
in Overschie is niet middels archeologische of 
historische gegevens aan te tonen. 

Iets over de reconstructie

De stoel is door een ambachtelijk meubelmaker in samenspraak met de schrijver van dit 
artikel in beukenhout gereconstrueerd met een zithoogte van 40 centimeter en een totale 
hoogte van 95 centimeter (inclusief rugleuning). 

De overgebleven vier dragende fragmenten van de stoel vormden oorspronkelijk de voor-
poten en de achterpoten met rugleuning. Ze hebben een diameter variërend van 6 tot 7 
centimeter en zijn afkomstig uit een relatief klein deel van de boomstam. Ze zijn op een 
draaibank rondgedraaid en laten alle vier eenzelfde soort ribbelversiering zien. Wij weten 
niet hoe hoog de stoel in oorsprong was, omdat geen van de vier poten compleet is terug-
gevonden. De hoogte van onze moderne reconstructie is daarom een educated guess op ba-
sis van foto’s en oude afbeeldingen van vergelijkbare stoelen uit Scandinavië, Engeland en 
Duitsland. 

Alle onderdelen van de reconstructie zijn gemaakt op de traditionele manier, met ge-
bruikmaking van traditioneel gereedschap. Alle oorspronkelijke onderdelen waren vastgezet 
door middel van een pen en tevens was het uiteinde van elke verbinding geborgd door een 
spie, die er diagonaal was ingeslagen. In een aantal gevallen waren ook de uiteinden van de 
pennen weer geborgd door middel van een en soms twee spieën. In de kopie van de stoel zijn 
deze toepassingen goed te zien. 

De reconstructie is ook voorzien van een zitkussen; gelet op de opstaande rand langs de 
voorkant van het zitgedeelte moet er ook destijds een kussen in de stoel gelegen hebben. 
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Portret van graaf Dirk III, verschenen als boekillustratie in het werk De Graaven van Holland 
in jaardichten beschreven van Pieter Langendijk uit 1745. De prent is gebaseerd op het portret 
uit de Haarlemse Gravenzaal. Ets door Hendrik Spilman, naar een tekening van Tako Hajo 
Jelgersma, 1745. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
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De ontwikkeling van het vroege parochiewezen 
in Holland is nog niet goed bestudeerd. Bekend 
is dat de oudste kerken door Willibrord zijn 
gesticht en samen met nieuw daaruit ontstane 
dochterkerken in de 10de en vroege 11de eeuw 
door de graaf werden geüsurpeerd, die de meeste 
ervan vroeger of later aan zijn eigenklooster Eg-
mond overdroeg.2 Wat de bisschop betreft weten 
we dat hij in de Karolingische tijd een paar cen-
trale kerken in Holland heeft gefundeerd die na 
verloop van tijd geboorte aan dochters hebben 
gegeven. Verder staat vast dat de graaf en  enkele 
aristocraten al vroeg kerken op hun domeinen 
hebben gebouwd. Maar hoe en wanneer al deze 

godshuizen in een overkoepelend verband bij 
elkaar zijn gebracht, bleef tot dusver onderbe-
licht. Dit zou een geleidelijk proces zijn geweest 
waarin geen sturing kan worden herkend.3 De 
indruk wordt gewekt dat de graaf en de bisschop 
al vroeg met elkaar om de zeggenschap over de 
Hollandse parochiekerken twistten, omdat het 
bezit ervan een bron van inkomsten en macht 
vormde. De spanning tussen beide heren liep 
echter pas in het tweede decennium van de 11de 
eeuw sterk op, toen de bisschop in toenemende 
mate met grafelijke waardigheden werd bekleed 
en hij dus een concurrent voor de Hollandse 
graaf was geworden. Voor die tijd mogen we niet 

Kerk, macht en ruimte in 
Holland tot het midden 
van de 11de eeuw
De uitbouw van het parochiewezen tussen 
Maas en Vlie

De bisschop van Utrecht heeft in Friesland en Groningen een grote bijdrage 
geleverd aan de uitbouw van het parochiewezen sinds circa 950.1 De bisschop 
lijkt daarbij planmatig te werk te zijn gegaan samen met de lokale adel. Hij 
liet parochiegebieden afbakenen en deelde oude en nieuwe moederkerken 
een centrale rol toe in de zielzorg, kerkelijke rechtspraak en kerkelijke 
belastingheffing. Waar in de Karolingische tijd de kerken als missiecentra 
nog los naast elkaar fungeerden, werden ze nu door hem gaandeweg in een 
districtsverband ondergebracht. De vraag is nu of en hoe de bisschop ook in 
het ‘Hollandse’ Friesland de territoriale parochie heeft geïntroduceerd. 

Gilles de Langen en Hans Mol
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van zo’n belangentegenstelling uitgaan.
Deze bijdrage verkent de ontwikkeling van 

het netwerk van parochiekerken in Holland 
tot het midden van de 11de eeuw, mede om het 
‘planmatige Friese model’ te toetsen. De deel-
vragen zijn welke kerken rond 850, 1000 en 1050 
aanwezig waren, wie hun eigenaar was en hoe 
hun functie en plaats in relatie tot de ontwik-
keling van machtscentra kunnen worden ver-
klaard. Daartoe wordt eerst kort aandacht be-
steed aan de landschappelijke ontwikkeling. Na 
een datering van de oudste centrale kerken en 

hun eerste dochters gaan we na wat de rol van 
de bisschop kan zijn geweest. Vervolgens probe-
ren we te verklaren waarom de graven van ‘Fries 
Holland’ meer dan die in Midden-Friesland een 
centrale rol bij de uitbouw van het parochie-
wezen hebben gespeeld. 

Het landschap omstreeks 900
Het reconstrueren van het Hollandse landschap 
omstreeks 900 is niet eenvoudig (kaart 1). Op 
het eerste gezicht oogt de structuur transpa-
rant: een doorlopende en vanouds bewoonde 

Kaart 1 Overzicht van de missiekerken 
omstreeks 900 tegen de achtergrond 
van het toenmalige landschap (zwart 
= Echternach; grijs = Utrecht; wit = 
lokaal adellijk). Kaart door J. Bos, Fryske 
Akademy.
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reeks nieuwe en oude strandwallen met aan de 
oostzijde een enorme veenwildernis. Maar er is 
een probleem met de Kop van Noord-Holland 
waar de zee even ten zuiden van Texel op enig 
moment is ingebroken en verbinding kreeg met 
achter de duinen lopende veenstromen. Grote 
veenpakketten zijn toen weggeslagen. Texel en 
Wieringen werden daardoor de eilanden zoals 
wij ze nog kennen. Volgens de meest recente pa-
leogeografische kaarten zouden de inbraakgeu-
len Marsdiep, Heersdiep en Zijpe van voor het 
jaar 800 dateren.4 

Een andere opvatting is dat deze doorbraken 
ver na de 10de eeuw zijn ontstaan, zij het dat zij 
wel hun oorsprong vonden in veenrivieren die 
via bescheiden geulen direct op de Noordzee 
afwaterden.5 Nu kennen we het Maresdeop al uit 
9de-eeuwse oorkonden, maar daaruit blijkt dat 
dit toen een rivier (fluvium) was die in of langs de 
Wieringengouw stroomde.6 Daaruit volgt dat het 
diep geen directe verbinding had met de Noord-
zee en dat Texel rond de 10de eeuw nog steeds 
deel uitmaakte van een ononderbroken kust-
strook.7 De meest voor de hand liggende recon-
structie van het oude Marsdiep is daarom die 
van een naar het noordoosten, tussen Texel en 
Wieringen, in het Vlie uitmondende beneden-
stroom van de Rekere; de veenrivier van waaruit 
in de 10de en 11de eeuw de ontginningen in wes-
telijk West-Friesland werden aangepakt. 

Deze reconstructie past ook beter bij het ge-
geven dat Texel en Wieringen in de 10de eeuw 
aparte gouwen waren met eigen, aangrenzende 
veengebieden waarover ook door verschillende 
machthebbers gezag werd uitgeoefend. In 985 
was de Gerulfinger Dirk II bijvoorbeeld wel 
graaf over Maasland, Rijnland, Kennemerland 
en de Texelgouw, maar had hij geen zeggen-
schap over Wieringen en Medemblik.8 Dirk II 
beschikte in het noorden alleen over leengoe-
deren in Kennemerland en Texel met, onder 
meer, een concentratie bij Kin(t)leson of Keins; 
een buurtschap even ten noorden van Schagen.9 
Daar bevond zich het water(tje) de Chinnelosara 
gemarchi (letterlijk: de markering van Keins) dat 

de grens vormde tussen de Texelgouw en Ken-
nemerland.10 Dit water zal afgestroomd hebben 
op de Rekere, ongeveer daar waar die overging 
in het Marsdiep. 

Meteen aan de overzijde van de Rekere liep de 
markering door als grens tussen Kennemerland 
en de Wieringengouw. Deze grens sloot aan op 
een hoge rug die toen nog de veenkoepel tussen 
beide gouwen in twee potentiële ontginningsge-
bieden deelde.11 Deze waterscheiding volgde in 
zuidoostelijke richting ruwweg de latere gren-
zen tussen de west-oost strekkende veenparo-
chies onder Schagen en Schoorl alsmede de ri-
vierontginningen onder Heiloo en de oost-west 
gaande kerspels onder Medemblik. 

Verder naar het zuiden in het veengebied, 
voorbij Wognum, vinden we eveneens een hoge 
waterscheiding die loopt via de westkant van de 
Zeevang en Waterland tot aan het IJ. Ten zuiden 
van deze stroom is een andere lijn te trekken 
van het westen van Amstelland, door de cen-
trale Hollands-Utrechtse veenkoepel, tot aan de 
Oude Rijn even ten oosten van Alphen. Vanaf 
dat punt liep ze verder naar het zuidwesten 
tot de Hollandse IJssel. Zo bezien was er om-
streeks 900 nog een enorme keten van veenbar-
rières tussen het Hollandse kustgebied en het 
Utrechtse binnenland. De belangrijkste verbin-
dingslijn ertussen was de Rijn met zijn uitmon-
ding bij Katwijk. Andere lijnen waren het met 
de Vecht in verbinding staande IJ, de Hollandse 
IJssel en de Maas.

Het centrale Hollandse geestgebied bestond 
uit diverse parallelle ruggen, soms onder-
ling gescheiden door smalle veendalen. In het 
zuidwesten, bij Monster en Naaldwijk, is een 
deel van de venen ten oosten van de geest in de 
10de en 11de eeuw door overstromingen uit zee 
overdekt geraakt met dunne kleilagen. De Fries-
Hollandse nederzettingskernen van omstreeks 
900 zijn, behalve op de oevers van de Rijn en 
de Maas, vrijwel allemaal op de van Monster tot 
Texel doorlopende strandwallen te lokaliseren. 
De meeste ervan bestonden toen zeker al enige 
eeuwen. 
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Kerken in Holland tot 850: een tweeledig sys-
teem
De kerstening van de Friese landen volgde de 
verovering door de Franken. Missionarissen als 
Willibrord en Bonifatius werden bij hun rond-
reizen door nog onbekeerd gebied beschermd 
door Frankische soldaten. Even belangrijk voor 
hun succes was dat Frankische heersers hen 
steunden bij de bouw van heiligdommen en 
missiecentra. Van de kerk van Velsen is bekend 
dat ze tot stand kwam op een koninklijk domein, 
de villa Adrichem. Naast de koning waren er in-
heemse edelen die de komst van de christelijke 
kerk met schenkingen steunden en daarmee 
hoopten een nauwe band met het nieuwe gezag 
op te bouwen. 

De oudste door Willibrord gestichte kerken 
waren die in Vlaardingen, Oegstgeest, Velsen, 
Heiloo en Petten.12 Deze zijn door de missiona-
ris in zijn testament toegewezen aan zijn abdij 
in Echternach. Naderhand heeft Echternach 
nog meer kerken in het kustgebied verwor-
ven. Vanuit de Echternach-kerken zijn vóór de 
Noormannenperiode zeker ook dochterkapel-
len opgericht: de Adalbertskerk van Egmond 
was bijvoorbeeld een dochter van Heiloo. Na 719 
zijn buiten de genoemde vijf ‘klassieke’ moe-
derkerken gelijktijdig ook elders missiecentra 
opgericht die onder de hoede van de Utrechtse 
Sint-Maartenskerk zijn komen te staan. Een 
voor beeld van zo’n oud centrum was de kerk van 
Den Burg op Texel. In het Cartularium Radbodi, 
een in Utrecht aangelegde bezitslijst, wordt hier-
van gezegd dat zij rond 870 werd bediend door 
een priester Sibrand met twee fratres. Als mid-
delpunt van een gouw zal Texel toch niet veel la-
ter dan Velsen van een kerk zijn voorzien, omdat 
het grotendeels bestond uit koningsgoed. Tot de 
vroege Utrechtse kerken van voor 857 zijn verder 
in elk geval te rekenen: Naaldwijk, Valkenburg, 
Beverwijk, Limmen, Medemblik en de oudste 
kerk van Wieringen (Hippolytushoef ). 

Zo vinden we in Hollands Friesland, net als 
in Centraal-Friesland, al vanaf het begin bis-
schoppelijke en kloosterlijke parochiekerken 

naast elkaar. Hoe moeten we ons hun oorspron-
kelijke opzet voorstellen? Alleen al vanwege hun 
stichting in een aanvankelijk ongekerstend ge-
bied kunnen we niet aannemen dat ze meteen 
al afgebakende districten hadden. Vermoedelijk 
zijn het lang eenvoudige houten missiekerken 
geweest met, zoals op Texel, een aantal priesters 
van wie sommigen geregeld met reisaltaren het 
land introkken om bekeerlingen te bedienen. 
Een aardig beeld van de missiefunctie biedt de 
Vita Adalberti over de kerk van Egmond. De au-
teur meldt hierin dat deze kerk ook vaak door 
heidenen werd bezocht en van offergaven werd 
voorzien.13 De parochia bestond dan in eerste in-
stantie uit de personengroep van bekeerlingen 
rond het heiligdom met een wijdere kring van 
geïnteresseerden.

Het samenstel van zulke kerken heeft zich in 
de vroege 9de eeuw vermoedelijk al enigszins 
ontwikkeld in de richting van territorialisering, 
mede dankzij de sinds 779 in het Rijk verplicht 
gestelde betaling van tienden.14 Het vroege 
tiend stelsel was qua afdracht echter eerder ge-
bonden aan de persoon dan aan zijn precies om-
schreven (land)bezit. Alleen al om die reden zal 
omstreeks 850 in de Noordelijke Nederlanden 
nog allerminst sprake zijn geweest van een ge-
sloten ruimtelijk systeem. 

Parochiesplitsing en afbakening na de Noor-
mannentijd
De tijdelijke heerschappij van de Noormannen 
Rorik en Godfried zorgde voor een ontwrich-
ting van de kerkelijke infrastructuur waarbij ook 
kerkenland verloren ging. Een glimp daarvan 
vangen we op in de Vita Adalberti. Hierin staat 
vermeld dat de kerk van Egmond meer dan eens 
werd aangevallen door de Nordmanni en nadien 
met veel moeite gerenoveerd moest worden. 
Door de verplaatsing van de bisschopszetel van 
Utrecht naar Odiliënberg, en later naar Deventer 
– op zichzelf een teken van een verzwakte positie 
– konden kerken in het kustgebied nauwelijks 
meer op steun van de bisschop rekenen. Het 
Cartularium Radbodi maakt daarbij duidelijk dat 
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veel Sint-Maartensland aan de greep van de bis-
schop onttrokken is. Ook Echternach zal in deze 
tijd bezit in Holland verloren hebben.

De vraag is dan wanneer en hoe het herstel 
kan zijn ingezet en wat de rol van de bisschop 
daarin is geweest. Een keerpunt was dat bis-
schop Balderik omstreeks 920 met zijn staf in 
Utrecht is teruggekeerd. Deze bisschop staat 
bekend als een groot vernieuwer, omdat hij vele 
kerkbouwactiviteiten ontplooide en de cultus 
van tal van heiligen stimuleerde. Aangenomen 
wordt dat zijn aandacht daarbij eerst uitging 
naar de renovatie van de centrale kerken in 
Utrecht zelf en die van de parochiekerken in 
het nabije rivierengebied. Pas in een volgende 
fase zal hij de kerken in het westen en noorden 
aangepakt hebben. Het jaar 950 kan dus ruwweg 
aangewezen worden als de begindatum voor het 
bisschoppelijk aandeel in het herstel en de uit-
bouw van het parochiewezen in dat gebied.

Het is aannemelijk dat vanaf die tijd zowel 
oude en nieuwe parochies afgebakend werden. 
Naast de al genoemde invoering van het tiend-
stelsel hebben twee ontwikkelingen daaraan 
bijgedragen. Ten eerste vereiste de ontginning 
van de veenwildernis in Centraal- en Hollands 
Friesland opmeting en begrenzing van zowel 
het nieuwe als het oude land. Belangrijker nog 
is de introductie van de kerkelijke rechtspraak 
geweest, waarover we zijn ingelicht door het 
Westerlauwerse Oudfriese seendrecht.15 Deze 
rechtstekst schetst ons een al afgerond systeem 
met parochieban waarin iedereen christen is en 
onder een specifiek godshuis behoort waaraan 
hij zijn tiende moet afdragen. Binnen dat sys-
teem moest de Kerk erop toezien dat alle leden 
zich aan haar normen en geboden hielden, wat 
ook inhield dat ze overtreders moest straffen. 

De centrale figuur in deze jurisdictie was de 
bisschop. Hij was drager van de ban en had de 
bevoegdheid boetes op te leggen. In beginsel 
organiseerde hij de rechtspraak in een synode 
(seend) of kerkvergadering in de hoofdkerk van 
de gouw. Hij werd daarbij gesteund door een 
regionale gezagsdrager: de landdeken. Zijn dis-

trict, het dekenaat, viel oorspronkelijk samen 
met de gouw. Zoals de situatie in Drenthe en 
Centraal-Friesland laat zien, was er echter in 
elke gouw meer dan één seendkerk. Vaak dien-
den de oudste zelfstandige moederkerken als 
zodanig.16 In beginsel reisde de bisschop elke 
vier jaar door zijn diocees om recht te spreken. 
In de tussentijd liet hij de rechtspraak over aan 
de landdeken ter plaatse. Uit het begin van de 
12de eeuw is een lijst bewaard gebleven waarin 
de ommegang voor alle delen van het bisdom 
is overgeleverd.17 In dit systeem kon het niet 
anders of alle parochiekerken – van wie ze ook 
waren – kwamen onder het eenhoofdig gezag 
van de bisschop te staan. Dat betekende voor 
West- of Hollands Friesland dat er overeenkom-
sten moesten worden gesloten met Echternach 
en andere belangrijke kerkeigenaars om alles ‘in 
elkaar te passen’. 

Heeft dit proces bij Echternach en soortge-
lijke abdijen met parochierechten ook weer-
stand opgeroepen? Veel gegevens hebben we 
niet, maar iets van frictie blijkt uit de overeen-
komst van de deling die bisschop Willem van 
Utrecht in 1063 met de abt van Echternach sloot 
over het bezit van de vijf ‘Hollandse’ Willibrord-
kerken met hun dochters.18 Er valt uit af te lei-
den dat deze kerken heffingen aan de bisschop 
verschuldigd waren voor de visitatie, altaargaven 
en het houden van de seend. Ze moesten tevens 
bijdragen leveren voor het bouwen, wijden en 
afbakenen van dochterkerken. Het conflict ging 
niet zozeer tussen de bisschop en de abdij als 
wel tussen de bisschop en de graaf, die sinds het 
begin van de 11de eeuw in een machtsstrijd ge-
wikkeld waren. De graven hadden een groot aan-
tal Echternachse kerken geüsurpeerd. De over-
eenkomst met de abt was dus vooral bedoeld om 
de graaf te doen inbinden.

Op het eerste gezicht is men geneigd hier-
uit te concluderen dat de Utrechtse bisschop 
in Holland pas na het jaar 1000 een begin kon 
maken met de inlijving van de Echternachse 
en grafelijke parochies in zijn diocesane orga-
nisatie. Het is waarschijnlijker dat de bisschop 
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voordien, toen hij zich nog niet als concurrent 
voor het wereldlijk gezag van de graaf had gema-
nifesteerd, medewerking van zowel de graaf als 
de abt hiervoor heeft kunnen krijgen. Ten slotte 
hadden zij ook belang bij het afbakeningspro-
ces. Dat dit omstreeks 1018 al ver voortgeschre-
den was, wordt duidelijk uit het bericht van de 
bekende kroniekschrijver Alpertus Mettensis 
over overspelige Tielse kooplieden die voor het 
seendgerecht hadden moeten komen.19 Hoewel 
er amper specifieke vermeldingen van seend-
kerken in Hollands Friesland overgeleverd zijn, 
lijdt het geen twijfel dat die, net als in Centraal-
Friesland, omstreeks het jaar 1000 al bestonden 
en toen al over afgebakende dochters beschik-
ten.20 

Moeder- en dochterkerken rond 1000 en 1050
In de Friese gebieden tussen Vlie en Eems za-
gen we dat het netwerk onder de seend overwe-
gend bestond uit bisschoppelijke eigenkerken, 
elk met eerste dochters. In Holland treffen we 
naast bisschoppelijke kerken ook eigenkerken 
van Echternach en de graaf (met zijn huiskloos-
ter Egmond als beheerder) aan als centra van 
afhankelijke parochienetwerken. Als we beide 
groepen voor Holland in kaart willen brengen, 
moeten we proberen om, uitgaand van de paro-
chiegrenzen van omstreeks 1550, de jongste en 
jongere dochterkerken terug in de tijd te elimi-
neren en zo de vroege parochies te reconstrue-
ren.21 Dit ‘terugrollen’ van afsplitsingen gebeurt 
aan de hand van naamkundige en archeologi-
sche informatie en gegevens over de patroon-
heiligen, de omvang van de parochiegebieden, 
de loop van de grenzen en de situering van 
kerkengoederen. Zo simpel is dat nog niet. Elk 
moederkerkcomplex verdient een aparte toe-
lichting. Gezien de beperkte ruimte werken we 
hier twee korte voorbeelden uit en presenteren 
we, bij wijze van zeer voorlopige tussenstand, 
de verdere gegevens op de kaart (kaart 2).22 In 
een volgende publicatie zullen we onze keuzes 
meer in detail verantwoorden met de kantte-
kening dat ook dan nog veel gevolgtrekkingen 

verder getoetst moeten worden aan de regionale 
archeologische, bouwhistorische en kerkhistori-
sche literatuur.

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op het 
Utrechtse complex van Schoorl, gelegen tussen 
de Kennemer Echternach-districten Heiloo en 
Petten. Hoofdkerk was de Sint-Jan van Schoorl 
met de grote zuidelijk aangrenzende parochie 
Bergen (Petrus en Paulus) en de drie ooste-
lijke, aan de overzijde van de Rekere onder de 
villa Scorlewalt gelegen veenparochies Oudkar-
spel, Noordscharwoude en Zuidscharwoude 
(kaart  3).23 Al deze vijf kerken worden genoemd 
in de oorkonde van 1094 waarin de bisschop het 
geheel overdroeg aan het kapittel van Sint-Jan.24 
Getuige zijn naam en patroonheilige zal het aan 
Sint-Maarten gewijde Oudkarspel de oudste 
dochter in het veen zijn. De Sint-Pieterskapel 
van Zuidscharwoude of Sudrekercka was daar lo-
gischerwijs dan weer de vroegste dochter van, 
terwijl we in Noordscharwoude alias Bernardes-
kercka een latere, door een welgestelde grond-
bezitter gestichte kleindochter identificeren. Of 
die laatste twee al voor 1050 tot stand gekomen 
waren, is de vraag.25 Voor Oudkarspel en Bergen 
kan dat wel worden aangenomen, gelet op hun 
oude patrocinia. Voor Schoorl zelf denken we aan 
de vroege 10de eeuw.26 

Onze tweede casus betreft Rijnland. Dicht bij 
de riviermonding vinden we twee oude moeder-
kerken: een van Echternach (Oegstgeest of Kerk-
werve) ten noorden van de stroom en een van 
Utrecht (Valkenburg) ten zuiden daarvan. Over 
de laatstgenoemde valt kort te melden dat ze 
Wassenaar (Willibrord) en Voorschoten (Lauren-
tius) als vroege dochters had. Ten noorden van 
Oegstgeest, en daar in een vroeg stadium van af-
gesplitst, lag de oude kerk van Noordwijk, gewijd 
aan Sint-Jeroen, met haar vroege dochters Voor-
hout (Bartholomeus) en Sassenheim (Pancra-
tius). Deze is al ver voor het jaar 1000 in handen 
gekomen van de graaf dan wel door hem samen 
met Echternach gesticht en al snel aan Egmond 
overgedragen. Bartholomeus is overigens een 
interessante heilige, omdat zijn cultus tegen het 
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einde van de 10de eeuw aan het Ottoonse hof 
op gang is gebracht.27 Oegstgeest (Willibrord) 
had naast Rijnsburg (Laurentius) en Warmond 
 (Mathias) als vroege dochters ook de kerken van 
de allereerste cope-veendorpen Leimuiden, Rijn-
saterwoude en Esselikerwoude, die alle drie uit 
het midden van de 11de eeuw te dateren zijn. Ten 
zuiden daarvan bevond zich de grafelijke Pan-
cratiuskerk van Leiderdorp waarvan onbekend 
is of ze ooit met Oegstgeest verbonden was. Ze 
lijkt moeder te zijn geweest van een eigen groep. 
Dat ze ouder was van de Sint-Pieter van Leiden, 

oorspronkelijk een kapel bij de gravenhof, blijkt 
wel uit het gegeven dat haar parochiegebied zich 
aan weerskanten van de rivier uitstrekte en Lei-
den daaruit slechts een klein ‘hapje’ neemt. Over 
Pancratius is bekend dat hij vurig door bisschop 
Balderik en zijn familie werd vereerd en dus ook 
sterk vanuit Utrecht is gepromoot.28 We komen 
hem in alle delen van het bisdom tegen, vaak bij 
bisschoppelijke eigenkerken uit het laatste kwart 
van de 10de of de eerste helft van de 11de eeuw. 
Dat behalve grafelijke kerken – denk aan Sassen-
heim – ook Echternachse aan deze heilige gewijd 

Kaart 2 Overzicht van de moeder- en 
dochterkerken met afgebakende parochie-
gebieden omstreeks 1000 (groen = Ech-
ternach; oranje = Utrecht; blauw = grafelijk). 
Kaart door J. Bos, Fryske Akademy.

Holland 20184 binnenwerk.indb   270 27-11-18   15:04



271  

waren (Vronen en Sloten), spreekt een Utrechtse 
connectie niet tegen. Voor hen kunnen immers 
ook relieken door de bisschop of zijn kapittels 
beschikbaar gesteld zijn.29 Een andere dochter 
was de grafelijke kerk van Zoeterwoude. Van de 
Bonifatiuskerk van Alphen en haar dochter Ha-
zerswoude is eveneens bekend dat de graaf van-
ouds de bezitter of patronaatsheer was.

Als we het patroon van de stichtingen in de 
10de en vroege 11de eeuw proberen te doorzien, 
dan valt op dat voortgebouwd is op de Karolin-
gische structuur met zijn talrijke missiekerken 
die tussen 700 en 850 tot stand waren gekomen. 
Utrecht blijft dominant op Wieringen, Medem-
blik en Texel, maar groeit ook door in Kenne-
merland, Rijnland en Maasland met de stichting 
van nieuwe centra onder Schoorl, Schagen en 
Rotterdam. In de tweede helft van de 10de eeuw 
wordt alles – Utrechts, Echternachse, grafelijk 
(Egmond) of regionaal adellijk – in een dioce-
saan verband aaneengesmeed. De programma-
tische lijn daartoe was al door de Karolingen 
ontworpen, onder meer via het invoeren van 
tiendbetalingen. In het post-Vikingtijdperk kon 
deze lijn, in plaats van alleen aan personengroe-
pen gebonden te zijn, ook territoriaal worden 
vormgegeven. Mogelijk is dit programma op 
rijksniveau door de Ottonen gestimuleerd. Wat 
verder blijkt, is dat Utrecht ook al een dominant 
netwerk bezat in wat daaraan voorafging. Een 
en ander wijst op een intensieve samenwerking 
tussen de genoemde partijen. Het kan niet an-

ders of de bisschop heeft veel stichtingen gefaci-
liteerd met kerkwijdingen, relieken en organisa-
torische voorzieningen. 

Grafelijke macht
Toch kunnen we uiteindelijk niet om de domi-
nante positie van de graaf als eigenkerk-heer in 
Holland heen. Anders dan in Centraal-Friesland, 
waarvoor geen doorlopende kerkstichtingsac-
tiviteit van graven kan worden aangetoond, sti-
muleerden de opeenvolgende graven van West-
Friesland zeer actief de uitbreiding van het 
parochienetwerk in hun territoria. Anders dan 
gedacht werkte de bisschop daartoe nauw met 
hem samen, zoals hij dat in Centraal-Friesland 
met de (kleine) regionale adel deed. Hoe moeten 
we dat verschil verklaren? 

Als we terzijde laten dat de Hollandse graven 
hun positie op dit gebied enorm hebben versterkt 
door het overnemen van Echternachse kerken, 
dan zal de voornaamste factor zijn geweest wat 
zij zelf aan domeinen konden inbrengen om hun 
kerken te laten floreren. Van de kerken van Alk-
maar, Haarlem, Leiden, Alphen, Delft en Maas-
land weten of vermoeden we bijvoorbeeld dat ze 
op of bij grafelijke hoven zijn opgericht. Voor een 
aantal andere als grafelijk aan te merken kerken, 
zoals Noordwijk en Leiderdorp, is dat minder 
evident. Maar los van deze specifieke godshuizen 
mag de vraag gesteld worden over de omvang en 
ligging van het grafelijk grootgrondbezit en de 
invloed die vandaar uit op het kerkelijke machts-

Kaart 3 De oerparochie Schoorl 
met Oudkarspel als eerste dochter 
in Scorlewalt aan de oostzijde van 
de Rekere. Kaart door J. Bos, Fryske 
Akademy.
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landschap werd uitgeoefend.
Een beeld daarvan is te verkrijgen wanneer 

we de uit de literatuur bekende hoven in Hol-
land op een kaart plaatsen (kaart 4).30 Vrijwel alle 
hoven blijken op de ruggengraat van Holland 
en op pleistocene stuwwallen gelegen te zijn ge-
weest: op de geestruggen van Monster tot Petten 
en keileembulten van Texel en Wieringen, dan 
wel op vroeg met een dunne kleilaag overdekte 
randen van het aangrenzende veen. Er lijkt na de 
Noormannentijd nog driftig aan uitbouw te zijn 
gedaan. De gegevens suggereren ook dat de uit-
breidingen deels voortzettingen waren van be-
zitseenheden uit de tijd voor de Franken. Deze 
eenheden waren overgenomen van eerdere Frie-

Kaart 4 Overzicht van de hoven in Hol-
land 900-1200. Kaart door J. Bos, Fryske 
Akademy.

se machthebbers, tijdelijk aan Vikingheersers in 
leen gegeven en vervolgens overgedragen aan de 
Gerulfingen, de dynastie van de Hollandse gra-
ven. Als dit beeld klopt, dan was er sprake van 
een sterk landschappelijke pad-afhankelijkheid 
die reikt tot in de Merovingische tijd. Deze do-
maniale machtsstructuur week op dat moment 
al sterk af van de meer egalitaire verhoudingen 
op de Friese klei. Het verbindende element, de 
al vaak genoemde lange geestrug, was al sinds de 
Volksverhuizing kennelijk een prima ‘snelweg’ 
met stations waar de graaf tijdelijk kon verblij-
ven en waarlangs hij mannen en middelen kon 
aanvoeren om macht en invloed mee uit te oefe-
nen op wereldlijk maar ook op kerkelijk terrein.
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Zandstenen beeld van graaf Dirk III op de hoek van het gemeentehuis in Vlaardingen. Beeld-
houwwerk door Albert Termotte, 1956. Collectie gemeente Vlaardingen.
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Contemporaine bronnen
De bronnen betreffende deze nog steeds tot 
de verbeelding sprekende gebeurtenissen zijn 
in 2012 handzaam uitgegeven, met een Neder-
landse vertaling, door Kees Nieuwenhuijsen en 
Tim de Ridder.1 Er zijn maar liefst 37 verhalende 
bronnen die melding maken van de slag of van 
gebeurtenissen die met de slag te maken had-
den. Dit varieert van teksten van de hand van 
enkele tijdgenoten tot de Annalen van Ulster uit 
het einde van de 15de eeuw. Hieronder bevin-
den zich maar enkele teksten die zijn geschre-
ven door tijdgenoten. Auteurs van later datum 
voegen niets van belang toe aan de kennis van 
de gebeurtenissen. We kunnen ze daarom hier 
gevoeglijk buiten beschouwing laten. De eerste 
auteur die over de Vlaardingse slag schrijft, is 
Thietmar van Merseburg in het 27ste en 28ste 
hoofdstuk van het achtste boek van zijn kro-
niek.2 Thietmar beschrijft een strafexpeditie 

tegen Dirk III, die volgens de in de streek van 
de Merwede woonachtige Friezen wederrechte-
lijk hun grondbezit had ingenomen. De Frie-
zen klaagden daarover bij keizer Hendrik II, 
die Pasen in 1018 in Nijmegen vierde. De kei-
zer gaf bisschop Adelbold van Utrecht, de heer 
van Dirk, opdracht om orde op zaken te stellen. 
Op 29 juli viel de bisschop, met hulp van onder 
meer hertog Godfried van Neder-Lotharingen 
en de bisschop van Kamerijk, Dirk III met een 
leger aan. Het leger werd echter door de Friezen, 
die uit een hinderlaag opdoken, verslagen ‘door 
het zwaard en het water’, zoals Thietmar het zegt. 
Bisschop Adelbold en hertog Godfried redden 
het vege lijf per boot. In de volgende twee hoofd-
stukken probeert Thietmar de gebeurtenissen te 
duiden door te wijzen op wonderbaarlijke te-
kens. Dan keert hij terug naar de nasleep van de 
slag: door toedoen van hertog Godfried verzoen-
de bisschop Adelbold zich met graaf Dirk. Het 

Onruststokers aan de 
 randen van het Rijk 
1018: Keizer Hendrik II tussen 
Bolesław Chrobry en Dirk III

De Slag bij Vlaardingen vond plaats op dinsdag 29 juli 1018. Dit jaar wordt die 
slag in Vlaardingen en de wijde omtrek herdacht. Dat is begrijpelijk, want het 
was een belangrijke episode in de regionale geschiedenis en meer in het 
bijzonder in de geschiedenis van de vorming van het graafschap Holland. In 
dit artikel zal ik proberen om de Slag bij Vlaardingen te plaatsen in de context 
van andere gebeurtenissen in het Duitse Rijk van keizer Hendrik II.

Marco Mostert
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verslag van Thietmar dateert uit het jaar 1018.
De tweede auteur is Alpertus van Metz die 

een paar jaar later, tussen 1021 en 1024, schreef 
in zijn Gebeurtenissen van deze tijd; een werk dat 
veel over het rivierengebied handelt.3 Hij geeft 
een andere reden voor de strafexpeditie. Volgens 
Alpertus zouden de Friezen die in het Merwede-
woud woonden, zich hebben aangesloten bij ‘ro-
vers’, dat wil zeggen graaf Dirk en zijn mannen. 
Daar hadden de kooplieden van Tiel veel last van 
en zij klaagden daarover bij de koning. Hendrik 
II droeg bisschop Adelbold en hertog Godfried 
op tegen de Friezen op te trekken. De Friezen 
verlieten daarop hun huizen en gingen naar 
Vlaardingen waar de ‘rovers’ een kleine sterkte 
hadden gebouwd. Het leger kwam daar per 
schip naartoe en ontscheepte bij hoogwater. Er 
waren geen paarden meegenomen en het leger 
kon te voet weinig uitrichten. Toen iemand van 

de ‘rovers’ begon te roepen dat de hertog op de 
vlucht sloeg, brak er paniek uit onder het leger. 
Men probeerde de schepen zwemmend te berei-
ken, maar die kapseisden door de massa die aan 
boord wilde komen. Daarop voegden de Friezen 
zich bij de ‘rovers’ en begon een bloedbad. De 
‘rovers’ kwamen de hertog te hulp en ontzetten 
hem. Zij namen hem mee de versterking in en 
daarop ‘vielen ze hem te voet, ze leverden zich 
over aan zijn genade en smeekten hem hun 
belang indachtig te zijn en bij de keizer en bis-
schop Adelbold over wat ze gedaan hadden voor 
hen te bemiddelen’. De ‘rovers’ lieten de hertog 
gaan, maar hij was nog niet weg of ze vergrepen 
zich aan de gevallenen en namen ze al hun kle-
ding af. Het was nog heel moeilijk om van de 
lijken af te komen. Dit is een ander verhaal dan 
dat van Thietmar, maar van beide auteurs is dui-
delijk welke kant ze kozen. Bij Alpertus gedraagt 

Afb. 1 Hendrik II wordt gekroond 
door Christus die vanuit een mandorla 
de kroon laat neerdalen. Afbeelding 
uit het Sacramentarium van Hendrik  II, 
Sankt Emmeran, Regensburg, circa 
1002-1014. Collectie Bayerische Staats-
bibliothek, München.
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Dirk III zich absoluut niet zoals wij dat van een 
overwinnaar zouden verwachten. Hij toont zich 
immers onderdanig aan de hertog van Neder-
Lotharingen door ‘hem te voet te vallen’. Men 
zou verwacht hebben dat de hertog zich onder-
danig jegens graaf Dirk zou tonen, maar dan 
zouden we over het hoofd zien dat Alpertus’ 
tijdgenoten zeer gevoelig waren op het punt van 
‘eer’. Daar komen we zo meteen nog op terug. 
Aan de door Thietmar gemelde verzoening tus-
sen graaf Dirk en bisschop Adelbold wordt door 
Alpertus overigens geen woord vuil gemaakt.

In de Bisschopskroniek van Kamerijk werd rond 
1024-1025 ook aandacht besteed aan de slag.4 De 
versie van deze kroniek lijkt op die van Alper-
tus. Ook hier vocht de hertog door, nadat zijn 
leger in paniek de schepen op de rivier weer had 
opgezocht. Hij werd in een hinderlaag gelokt, 
gevangengenomen en voor Dirk geleid. ‘Omdat 

Dirk echter bang was een zo groot man gevan-
gen te houden, dacht hij na over zijn roekeloos 
gedrag en stond hij hem toe te vertrekken om 
voor zichzelf bij de keizer vergiffenis te kopen’.

Hierna vallen de bronnen zo goed als stil. Op 
het eerste gezicht is dat vreemd, omdat het om 
een niet onbelangrijke gebeurtenis gaat en het 
verhaal van het verdronken leger, de rovers in 
Vlaardingen, de heldhaftige hertog en de verra-
derlijke Friezen toch de moeite van het vertellen 
waard was. Mogelijk heeft een van de hoofdrol-
spelers, bisschop Adelbold die een Leven van kei-
zer Hendrik II heeft geschreven waarvan alleen 
het deel over 1002-1004 is overgeleverd, met de 
mogelijkheid gespeeld om zijn verhaal voort te 
zetten.5 Zeker is dat niet. En waarom zijn er, af-
gezien van Thietmar, geen andere contemporai-
ne bronnen die aandacht geven aan de slag? Het 
ging immers om een nederlaag van een door de 

Afb. 2 De kroning van Hendrik II en 
zijn echtgenote Kunigunde door Chris-
tus. Hendrik had door zijn kroning 
zijn gezag direct van God gekregen. 
Daar konden de hoofdrolspelers van 
de Slag bij Vlaardingen niet tegenop. 
Afbeelding uit het Perikopenboek van 
Hendrik  II, Reichenau, 1007. Collectie 
Bayerische Staatsbibliothek, München.
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Duitse keizer verordonneerd leger? Het kan zijn 
dat een ‘Hollands’ gezichtspunt die vragen laat 
stellen. Misschien is de Slag bij Vlaardingen van-
uit het perspectief van het Duitse Koninkrijk als 
geheel niet meer dan een incident geweest waar-
aan, vanwege het gebrek aan gewichtige gevolgen, 
geen aandacht werd geschonken. En het moet 
gezegd worden, ook in de drie bronnen waar-
aan hierboven aandacht werd besteed, is de slag 
een incident. Memorabel, dat zeker, maar in het 
licht van de eeuwigheid niet wereldschokkend.

Het koninklijk perspectief
Hoe nuttig Ad Flaridingun ook is, het laat alles uit 
diezelfde bronnen weg wat niet over de slag gaat. 
Als we het werk van Alpertus in zijn geheel le-
zen, dan gaat zijn interesse niet echt uit naar het 
gebied ten westen van Utrecht. Hij schrijft veel 
meer over gebeurtenissen stroomopwaarts van 
Tiel. En Thietmar schrijft in zijn kroniek over 
meer dan een eeuw geschiedenis van het Duitse 
Rijk. Hij doet dat vanuit een Saksisch perspec-
tief: hij kwam uit de Saksische adel en ging naar 
school in Maagdenburg, in het grensgebied van 
de Saksische en de Slavische volkeren. Er is 

daarom veel meer aandacht voor de ontwikke-
lingen in de relaties met Bolesław Chrobry, een 
Poolse heerser uit de dynastie van de Piasten die 
zich met Hendrik II kon meten en met wie in de 
maanden die aan Pasen 1018 voorafgingen, weer 
eens vrede was gesloten. Als Hendrik II zich met 
het westen van het Duitse Koninkrijk bezighield, 
dan ging dat vrijwel altijd om grotere eenhe-
den: het koninkrijk Bourgondië, Lotharingen, 
Luxemburg. Als hij, zoals met Pasen 1018, toeval-
lig in Neder-Lotharingen – in Nijmegen om pre-
cies te zijn – was en als er dan lokale aangelegen-
heden aan hem werden voorgelegd door Friezen 
uit de Merwede of door kooplieden uit Tiel, al of 
niet op voorspraak van de bisschop van Utrecht, 
dan nam hij zo nodig maatregelen. Maar als hij 
er niet was, dan was het aan de hertog ter plaatse 
of aan de lokale graven en bisschoppen om de 
vrede te bewaren. De kwestie van het geschil 
tussen bisschop Adelbold en graaf Dirk III kan 
men niet vertalen in een kwestie tussen de graaf 
van ‘Holland’ en de koning van Duitsland – en 
het was al helemaal geen geschil met Duitsland, 
want de gebieden van graaf Dirk maakten zelf 
deel uit van het koninkrijk Duitsland. Het was 

Afb. 3  Het Duitse Rijk in de 11de eeuw onder de Saksische keizers. Holland staat hier als een 
deel van Friesland gemarkeerd. Op de inzet rechtsboven staat het – tijdelijke – machts-
gebied van Bolesław Chrobry aangegeven. Kaart uit Putzgers Historischer Schul-Atlas 
(41ste druk; Bielefeld/Leipzig 1918).
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niet meer dan het zoveelste regionale geschil 
dat regionaal opgelost diende te worden. Daar-
voor waren er hertogen, graven en bisschoppen. 
Het is daarom ook goed te begrijpen dat in de 
in 2002 in derde druk verschenen biografie van 
keizer Hendrik II van de hand van Stefan Wein-
furter Vlaardingen noch de Merwede zelfs maar 
een enkele keer genoemd worden.6

Duitsland in 1018 was iets fundamenteel an-
ders dan Duitsland in 2018, en koning en ko-
ningschap in 1018 waren onvergelijkbaar met 
de constitutionele monarchieën die zich later 
ontwikkelden.7 Het Duitse Rijk was in zekere zin 
identiek met de koning, omdat het buiten hem 
geen duurzame instellingen kende. De koning 
diende vooral de groten in het Rijk te besturen 
om ervoor te zorgen dat zij op hun beurt de vrede 
bewaarden. Het Rijk bestond uit een aantal ‘vol-
keren’: de Beiers, Zwaben, Franken, Lotharingers 
en Saksen, met de Hessen en Thuringers en, in 
het noordwesten, de Friezen. De Lotharingers 
bewoonden onder meer het vanouds Karolin-
gische gebied waarin Nijmegen, Aken, Keulen, 
Trier, Metz en Verdun zich bevonden. Het was 
onderverdeeld in Opper- en Neder-Lotharingen. 
Neder-Lotharingen, dat in het noorden grensde 
aan Friesland en Saksen, was een Karolingisch 
bolwerk geweest, maar in 1012, toen de manne-
lijke nazaten van Karel de Grote waren uitge-
storven, werd Godfried I uit het grafelijk huis 
van Verdun er hertog. De hertogen hadden als 
taak bepaalde administratieve zaken te regelen 
en ervoor te zorgen dat de vrede in hun gebied, 
zo goed en zo kwaad als dat ging, bewaard werd. 
Godfried I had veel te maken met de familie van 
de Ezzonen die vanuit Aken als paltsgraaf een 
machtige heerschappij aan het opbouwen waren, 
wat ten koste ging van die van hertog Godfried. 
De koning, die na zijn keizerskroning in Italië in 
1014 ook de titel van keizer voerde, liet het uitoe-
fenen van de macht voornamelijk aan zijn her-
togen over. De hertogen maakten op hun beurt 
gebruik van graven, maar sommige graven, zoals 
die in Neder-Lotharingen en Saksen, stelden 
zich erg onafhankelijk op. Graven konden, net 

zoals de koning en de hertogen, hun macht en 
aanzien vergroten door hun bezittingen en door 
de macht van verwanten, vrienden en vazallen. 
Alles was gedurig in beweging en de koning 
had bij het uitoefenen van zijn heerschappij te 
maken met steeds veranderende coalities van 
de adel, die hem bij lange na niet altijd gunstig 
gezind was. De koning moest gebruik maken 
van zijn lijfelijke aanwezigheid en van vormen 
van symbolische communicatie (de koning was 
hij die eruit zag als koning en zich gedroeg als 
koning) om ervoor te zorgen dat de orde, die hij 
ondanks alles toch vertegenwoordigde, voorlo-
pig gehandhaafd kon blijven.

Een kwestie van eer
Binnen de adel was het begrip ‘eer’ zeer belang-
rijk. Het grootste deel van Alpertus van Metz’ 
Gebeurtenissen van deze tijd gaat daarover. Ook 
de behandeling die hertog Godfried in Vlaar-
dingen ten deel viel, heeft te maken met de eer 
die bij zijn hoge rang hoorde. Iedere edelman 
moest ervoor zorgen dat zijn eer niet geschaad 
werd, doordat hij bijvoorbeeld bij de maaltijden 
tijdens hofdagen met een lagere plaats aan tafel 
genoegen moest nemen dan de plaats waar hij 
recht op dacht te hebben. Een hogergeplaatste 
moest men bij ontmoetingen eer bewijzen door 
bij voorbeeld een knieval te maken, zelfs als die 
hogergeplaatste gevangengenomen was. De 
plaats van de bisschoppen binnen deze orde 
was aan de zijde van hun adellijke verwanten. 
Een bisschop kon, net als een hertog, vazallen 
hebben. Niemand zal daarom de wenkbrauwen 
hebben opgetrokken dat Dirk III een vazal van 
bisschop Adelbold van Utrecht was.

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat 
de vrede in het gebied van Dirk III een zaak was 
die niet zozeer de koning als wel de hertog van 
Neder-Lotharingen en Dirks directe heer, de bis-
schop van Utrecht, aanging. Hendrik II was bij 
toeval in Nijmegen aanwezig, nadat hij op het 
niveau van hertogen en koningen orde op zaken 
had proberen te stellen in het noorden en oosten 
van zijn uitgestrekte rijk. De regionale ordever-
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storing die leidde tot de Slag bij Vlaardingen, liet 
hij over aan zijn hertog. Dat gebeurde steevast 
in dergelijke affaires, tenzij zijn eigen familiebe-
langen er direct bij betrokken waren. In dit geval 
werd de hertog nog gesteund door plaatselijke 
bisschoppen die daarvoor immers verantwoor-
delijk waren. Ze hadden genoeg geweldsmid-
delen tot hun beschikking en koninklijke con-
tingenten zullen niet nodig zijn geweest om de 
legerscharen van hertog Godfried aan te vullen.

Duitse relaties met het Oosten
Hendrik II had, zoals gezegd, eerder in 1018 ge-
probeerd een oplossing te vinden voor de drei-
ging van Bolesław Chrobry, de heerser in het 
gebied ten oosten van Saksen, waar militaire 
marken (Zeitz, Merseburg, Meißen, de Lausitz, 
de Noordmark en de mark van de Billungen) 
in het leven waren geroepen om de Slaven on-
der controle te houden. Bolesław was door de 
voorganger van Hendrik II, Otto III, in het jaar 
1000 in Gniezno eervol bejegend. Bolesław liet 
daarop munten slaan met het opschrift ‘Princeps 

Poloniae’. Die muntslag betekende een stap in de 
richting van een nieuw, Pools, rijk. Bolesław had 
aandacht voor de missionering onder zijn nog 
heidense buren en zou in 1013 te velde trekken 
tegen niemand minder dan Vladimir I van Kiev. 
Zijn Saksische buren gingen bondgenootschap-
pen aan met Bolesław om zo hun eigen eer en 
aanzien te vergroten. Ook vonden er huwelijken 
plaats. Bolesław deed ook een serieuze poging 
om het hertogdom Bohemen, dat vanouds goede 
betrekkingen had gehad met Hendriks Beieren, 
aan zich te trekken. Hendrik zag er geen been 
in om een bondgenootschap met de heidense 
Liutizen te sluiten om het tij te keren. De strijd 
tussen Hendrik en Bolesław nam van tijd tot tijd 
grimmige vormen aan en de Saksische hertogen 
en graven grepen, anders dan de Saksische bis-
schoppen, niet ten gunste van Hendrik in. Ver-
schillende malen werd gepoogd vrede te sluiten. 
In 1013 richtte Hendrik zijn blik zuidwaarts, 
omdat hij naar Rome wilde gaan om zich einde-
lijk tot keizer te laten kronen. Bolesław, die zijn 
aandacht meer op het oosten had gevestigd, liet 

Afb. 4  Van Bolesław Chrobry zijn geen contemporaine afbeeldingen bekend, maar zijn – in 
de 19de eeuw bedachte – portret prijkt wel op het Poolse bankbiljet van twintig złoty. 
Wikimedia Commons. 
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zich door Hendrik tot vazal maken. Veel hielp 
het niet. Begin 1018 kwam het tot hernieuwde 
vredesonderhandelingen. Bolesław bevond zich 
in Bautzen, in Saksisch gebied. Om hem daar, 
op grondgebied van het Duitse Koninkrijk, per-
soonlijk te ontmoeten, zou de eer van de koning 
geschaad hebben. Het zou kunnen worden ge-
zien als erkenning van Bolesław als een heerser 
van gelijke rang. De vrede die in Bautzen werd 
gesloten, was niet eervol, vond Thietmar. En 
zoals het vervolg van deze geschiedenis zou uit-
wijzen, zou de koninklijke eer, de honor regius, 
niet meer in aanwezigheid van Bolesław ten-
toongespreid kunnen worden. Toen de koning 
met Pasen in Nijmegen was, zal hij nog steeds 
bezig zijn geweest met de zojuist afgesloten di-
plomatieke onderhandelingen met zijn Poolse 
buren. De uitkomst was niet zoals hij gewenst 
had, maar dit was duidelijk een aangelegenheid 
waarin hij zelf partij was. Het ging immers niet 

alleen om de betrekkingen met het jonge Polen, 
maar ook om de bevestiging van zijn heerschap-
pij in Saksen, dat het hele noorden van zijn ko-
ninkrijk omvatte van de IJssel in het westen tot 
ongeveer waar nu de grens tussen Duitsland en 
Polen loopt. De kwestie van de Merwede moest 
maar door hertog Godfried worden opgelost. En 
Godfried deed daartoe een poging.

De gebeurtenissen in het oosten waren veel 
belangrijker dan die in de noordwestelijke 
marge van het Duitse Koninkrijk. Daarom gaat 
Thietmar ook veel dieper in op de verwikkelin-
gen daar, waar het broze samenspel van krach-
ten en de rol van de koningsheerschappij op 
het spel stonden. Hoewel hij als eerste, in het 
jaar 1018 zelf nog, over de kwestie met Dirk III 
schreef, schreef hij veel meer over de kwestie 
met Bolesław . En dat sommige auteurs aan de 
Slag van Vlaardingen helemaal voorbijgingen, is 
zo gezien alleszins te begrijpen.
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Precies duizend jaar geleden 

nam Dirk III van Holland de 

wapens op tegen de Duitse keizer 

Hendrik  II. Op een steenworp 

afstand van de burcht van 

Vlaardingen werd het keizerlijke 

leger verrast door een hinderlaag 

van de Vlaardingse strijders. In 

de chaos die ontstond, kwamen 

de troepen van Dirk als winnaars 

uit de bus. De rest is, zoals dat 

heet, geschiedenis. Deze zomer 

kwam die geschiedenis opnieuw 

tot leven toen de veldslag 

werd nagespeeld door enkele 

honderden re-enactors. Voor 

Tijdingen ging ik met een aantal 

van hen in gesprek. Wat maakt 

re-enactment zo’n aantrekkelijke 

hobby? Wat komt er allemaal bij 

kijken? En hoe waarheidsgetrouw 

is de Slag bij Vlaardingen anno 

2018?

Wapengekletter en oorlogskreten

De uitkomst van de veldslag is al duizend jaar be-
kend, maar dat maakt de opwinding onder het 
publiek er niet minder om. Ruim een uur voor 
aanvang zoeken de eerste nieuwsgierige toeschou-
wers een plaats op de tribune. Dan blijkt ook dat 
lang niet iedereen op de hoogte is van wat er die 
dag op het spel staat in de Vlaardingse Broekpol-
der. Op de rij voor me wordt voor aanvang nog 
haastig een aantal Wikipedia-pagina’s over Dirk III 
en de Duitse hertog Godfried van Lotharingen ge-
raadpleegd. Dan verspreidt het nieuws zich snel 

Een eeuwen-
oude veldslag 
in de Broek-
polder

Wouter Linmans
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over de tribune: Dirk III is de gedoodverfde win-
naar. 

Het echtpaar naast me komt uit Antwerpen en 
is speciaal naar Vlaardingen gereisd om de slag bij 
te wonen. Het is niet de eerste keer dat ze dit soort 
evenementen bezoeken, maar een re-enactment 
van deze omvang hadden ze nog niet eerder ge-
zien. Dit is voor hen het ideale dagje uit, vertellen 
zij. Ze gaan graag naar musea en hebben onlangs 
voor de tweede keer de zogeheten Brialmont route 
gefietst, een ruim 40 kilometer lange fietstocht 
langs acht forten van de 19de-eeuwse verdedi-
gingsgordel rond Antwerpen. Maar re-enactment 
heeft iets speciaals dat geen ander fort- of mu-
seumbezoek kan bieden: ‘De geschiedenis komt 
weer tot leven, je zit er middenin.’

Even later barst de strijd los. Vol overgave stor-
ten de troepen van Dirk III en Hendrik van Lotha-
ringen zich in het gevecht. Wat volgt, is een ge-
kletter van zwaarden en schilden, en geschreeuw 
van de mannen en vrouwen op het slagveld. Ook 

acht cavaleristen mengen zich in het gevecht. Een 
groepje Vlaardingse strijders houdt zich verbor-
gen in de struiken om zo de hinderlaag uit te 
beelden. Het zijn stuk voor stuk geoefende krij-
gers die hun wapens met kunde hanteren en hun 
huid duur verkopen. Het historische scenario is 
echter onverbiddelijk: Dirk moet winnen. Het 
veld raakt langzaamaan bezaaid met gesneuvel-
de zwaardvechters. Enkelen van hen worden op 
gruwelijke wijze afgemaakt en met speren door-
stoken. Het gevecht komt definitief ten einde als 
hertog Godfried van Lotharingen, de aanvoerder 
van het Duitse leger, volgens goed gebruik zijn 
zwaard overhandigt aan Dirk III.

Ruim twintig jaar in het vak 

Na afloop mengen de zwaardvechters zich ge-
broederlijk in het kampement. Van vijandigheid 
tussen de troepen van Dirk en de Duitse keizer 
ontbreekt ieder spoor. De wapens worden op-
geborgen, er wordt wat gekletst, en er worden 

Afb. 1  De entree naar het re-enactorsdorp in Vlaardingen werd geflankeerd door tientallen 
kramen waar deelnemers uit binnen- en buitenland ambachtelijke technieken demon-
streerden of producten verkochten. Foto: Ad van der Zee, 2018.
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 eieren gebakken boven open vuur om in de ener-
giebehoefte te voorzien. Te midden van de ten-
ten raak ik in gesprek met Harold uit Duitsland. 
Hij worstelt zich uit zijn maliënkolder en legt zijn 
speer te rusten tegen het doek van zijn tent. Het 
zweet druipt van zijn voorhoofd en zijn halfl ange 
grijze haren. Ik schat hem eind vijftig of begin 
zestig. Met de adrenaline valt het vandaag wel 
mee, vertelt Harold. Hij is al ruim twintig jaar ac-
tief als re-enactor en gepokt en gemazeld als het 
gaat om dit soort veldslagen. ‘Ik ben met re-en-
actment begonnen in 1994 en heb er zelfs mijn 
vrouw door leren kennen. Drie jaar later zijn we 
getrouwd en we zijn nog altijd samen, ook als re-
enactors.’ Zijn vrouw zit achter hem, voor de in-
gang van de tent aan een klein houten tafeltje, en 
werkt met naald en draad aan een leren buideltje.

Harold kwam met re-enactment in aanra-
king op commerciële, middeleeuwse markten 

waar ambachtslieden hun waren verkochten. ‘Dat 
smaakte naar meer. Ik besloot me te verdiepen in 
de literatuur en wilde ook ervaring opdoen als re-
enactor.’ Waarom hij het niet bij het lezen van boe-
ken heeft gelaten? ‘Het is een perfecte combinatie 
van alles wat ik leuk vind: historische ambachten 
en het maken van kleding en wapens, kamperen, 
het fysieke aspect van de veldslagen, en je bent 
veel in de natuur. Het is de combinatie van al die 
aspecten die het heel aantrekkelijk maakt.’ Het is 
bovendien een mooie manier om even te ontsnap-
pen aan de beslommeringen van het dagelijks le-
ven, bekent Harold. ‘Het is totaal iets anders dan 
hoe mijn dagelijks leven er uitziet. Ik ben compu-
tertechnicus en gespecialiseerd in het aanleggen 
van netwerken en servers.’ 

Dat Harold een passie heeft voor het naspe-
len van veldslagen blijkt wel als zijn historische 
wapens ter sprake komen. Hij laat me zijn speer 
en zwaard zien. Ze zijn volgens traditionele me-
thoden gemaakt en hebben hetzelfde gewicht 
als hun historische tegenhangers, legt hij uit. De 
wapens hebben de juiste balans en het juiste ge-
wicht, maar worden wel degelijk aangepast voor 
het gebruik in re-enactments. Het uiteinde en de 
zijkanten zijn dikker en ronder gemaakt. ‘Omwil-
le van de veiligheid is niet alles volledig authen-
tiek. De wapens zijn niet scherp, maar het blijft 
massief metaal. Als je niet oplet kun je je tegen-
stander flink bezeren. Volgens de spelregels van 
vandaag is alleen het bovenlijf als doelwit toege-
staan. In een echt gevecht zijn juist het hoofd, de 
handen en de benen een belangrijk doelwit.’ Hij 
neemt een schild op zijn arm en laat zien hoe dat 
zit: ‘de voeten en onderbenen zijn dan nog steeds 
blootgesteld aan het gevaar van boogschutters of 
zwaardvechters.’

De re-enactors slaan niet in het wilde weg met 
zwaarden en speren om zich heen, vertelt Harold. 
Aan de gevechten gaat veel onderzoek en  training 
vooraf. De re-enactors moeten zich bovendien 
houden aan een script dat speciaal voor vandaag 
is geschreven om de Slag bij Vlaardingen zo waar-
heidsgetrouw mogelijk in beeld te brengen. Voor 
de nabootsing van het leven in 1018 werden spe-

Afb. 2  Re-enactors fabriceren doorgaans hun eigen 
wapens waarvan de modellen zijn gebaseerd op 
archeologische vondsten. Een strijdbijl met open 
kling is minder zwaar te hanteren dan een met 
een massieve kling, maar nog steeds is dit een 
geducht wapen. Foto: Ad van der Zee, 2018. 
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ciale richtlijnen vastgelegd in een heuse authenti-
citeitsgids. 

En dan is er nog het technische aspect van 
het hanteren van de wapens. Er zijn verschillen-
de vechtstijlen en wapens die steeds om andere 
vaardigheden en tactieken vragen, verklaart Ha-
rold. Veel van zijn kennis over het zwaardvech-
ten is afkomstig uit historische boeken. ‘Dat zijn 
handboeken uit 1400 of later die werden gebruikt 
op zwaardvechtscholen. We halen ook veel kennis 
uit archeologische vondsten die ons iets vertellen 
over hoe de wapens eruitzagen en hoe ze werden 
gemaakt.’ De winter noemt hij het ‘seizoen van 
de theorie’. Dan doet hij kennis op in musea en 
speurt hij in grafdocumenten waarin beschreven is 
wat de overledenen aan hadden en welke attribu-
ten zij met zich meenamen in het graf. ‘Daar ma-
ken we aantekeningen van en die bestuderen we. 
In de zomer trekken we er met die kennis op uit.’ 

Ridder zonder vrees of blaam

Aan de rand van het terrein is een veld ingericht 
voor de ruiters en hun paarden. Daar tref ik Wen-
dy (36) die in het dagelijks leven werkt als salaris-
expert op een accountantskantoor, maar vandaag 
als ruiter deelneemt aan de Slag bij Vlaardingen. 
Eigenlijk voelt ze zich meer thuis in de 14de en 
15de eeuw, bekent ze. ‘Normaal gesproken doet 
onze groep ruiters niet mee aan veldslagen. Ik 
ben lid van een gezelschap dat riddertoernooien
en steekspelen uitbeeldt, heel wat anders dan de 
veldslag van vandaag. Maar we rijden graag mee. 
Voor de paarden maakt het niet uit, die zijn al aan 
gekke dingen gewend.’ Ze wijst naar haar paard, 
even verderop in de wei. ‘Hij doet vandaag voor 
het eerst mee en is nog niet echt opgeleid, maar 
hij deed het heel goed en hij had het naar zijn 
zin.’

Wendy reed al een aantal jaar paard toen een 
bevriende veearts – zelf een vrouwelijke ridder – 
haar benaderde met de vraag of re-enactment niet 
iets voor haar was. Sindsdien ervaart ze re-enact-
ment als een grote verrijking van het klassieke 
paardrijden. ‘Je bent op een heel andere manier 
met paardrijden bezig. De dressuurtechnieken die 

je als ruiter leert, kun je nu echt ergens voor ge-
bruiken. Een goede galoppirouette is ineens heel 
waardevol als je in een gevecht probeert om ie-
mand met een zwaard te raken. Je leert dingen 
met een doel en dat is leuker dan alleen de oefe-
ning op zich. En vechten is gewoon heel cool na-
tuurlijk.’

Voor de nabootsing van de Slag bij Vlaardin-
gen heeft Wendy geen specifiek historisch perso-
nage, omdat het voor de verhaallijn in dit geval 
niet nodig is. ‘Normaal gesproken, als we steek-
spelen houden, dan heb ik echt mijn eigen perso-
nage waarvan ik de geschiedenis heb uitgezocht. 
Ik ben dan Joos de Bul, een koopman uit Brugge 
die echt heeft bestaan. Hij maakte onderdeel uit 
van groep mensen die we uitbeelden: het gezel-
schap van de Witte Beer.’

Dat het vroeger ongebruikelijk was dat vrou-
wen aan veldslagen of riddertoernooien deelna-
men, stoort haar niet. ‘Vroeger was dat natuurlijk 
niet zo, toen vochten vrouwen niet mee. Het is 
niet historisch correct, maar dat geeft niks. Ik doe 
op dat moment alsof ik een man ben, dat is net 
als doen alsof je een ridder bent, dat ben je ook 
niet echt.’

De waarde van de sibbe 

Verderop in het tentenkamp knoop ik een ge-
sprek aan met Gwydion (25) uit Amersfoort. Ik 
vraag hem hoe hij dat doet, zich inleven in een 
middeleeuwer. ‘Voor een deel ben ik gewoon 
mezelf. Wat ik hier doe, verschilt maar heel wei-
nig met wat ik echt leuk vind om te doen. Maar 
ik vind het ook leuk om te bedenken wie ik in de 
middeleeuwen zou zijn. Ik heb voor mezelf een 
personage bedacht, iemand uit Dorestad. Dore-
stad was een handelsplaats dus er werden veel 
buitenlandse spullen verhandeld, uit Scandinavië 
bijvoorbeeld. Daar heb ik bijvoorbeeld mijn kle-
ding op gebaseerd: alles wat ik draag is daar ge-
vonden.’ Hij draagt een halsketting met een haai-
entand en laat me een fibula (mantelspeld) zien 
die uit Noorwegen komt.

Gwydion besteedt evenveel aandacht aan de 
gevoelswereld van de middeleeuwer. Hij probeert 
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zich zo goed mogelijk in te leven in een tijd die 
enorm verschilt van onze huidige. ‘Nu zijn we er-
aan gewend dat vrijwel alles bekend is. Iedereen 
is met elkaar verbonden, je weet waar alles is en 
je kunt overal komen. Maar in een tijd waarin die 
bereikbaarheid en verbindingen nog niet beston-
den, ben je aangewezen op je stam en de plaats 
waar je bent geboren. De mensen in je directe 
omgeving zijn het allerbelangrijkst, dat is je sibbe 
– een oud-Germaanse term voor je grote familie. 
Die werd beschermd door een omheining of een 
doornhaag. En daarbuiten heb je het bos en het 
onbekende, dat was nog heel mysterieus.’ 
 Ook voor Gwydion schuilt de aantrekkings-
kracht van re-enactment voor een deel in de mo-
gelijkheid om even te ontsnappen aan de stress 

van de moderne wereld. Hij heeft een bachelor an-
tropologie afgerond en volgt nu een onderzoeks-
master sociale wetenschappen, een drukke studie. 
‘Als ik hier ben laat ik dat even allemaal achter me, 
dan ben je gewoon hier.’ Het is best wel mindful 
eigenlijk, merkt hij lachend op. Het zwaardvech-
ten en naspelen van historische gevechten is een 
grote passie. ‘Ik heb die interesse al van kleins af 
aan. Thuis ben ik er ook veel mee bezig. Ik train 
zeker twee keer per week. En dat maakt me altijd 
weer enthousiast om te komen. Als het aan mij 
zou liggen, zou ik de hele dag op het veld staan te 
vechten.’

De meest waardevolle kant van re-enactment 
is het groepsgevoel dat op dit soort bijeenkom-
sten heerst, vertelt Gwydion. ‘Iedereen is heel 
open naar elkaar. Je hebt altijd een groep mensen 
die er voor je is en waar je welkom bent. Dat vind 
je tegenwoordig niet snel meer.’ Juist dat sociale 
aspect vormde dertien jaar geleden de reden om 
met re-enactment te beginnen. ‘Ik kom uit Amers-
foort, waar je een klein openluchtmuseum hebt, 
de ‘Bergkamp Sibbe’. Dus de ‘Bergkamp familie’. 
Daar ben ik op mijn twaalfde samen met mijn va-
der en mijn broer lid van geworden, we wilden iets 
anders in ons leven, een vorm van afleiding maar 
ook iets dat we samen konden doen. We zijn be-
gonnen met het oefenen van ambachten en daar-
over te vertellen aan bezoekers.’ Daar kwam hij in 
contact met re-enactors uit binnen- en buitenland, 
en zo is hij uiteindelijk zelf met re-enactment be-
gonnen, vertelt hij. 

Over de vraag wat de dagjesmensen in Vlaar-
dingen van de re-enactors kunnen leren is Gwy-
dion heel bescheiden. ‘In de eerste plaats ben ik 
dan heel sceptisch en zeg ik: “Je moet alles wat we 
doen met een korreltje zout nemen.” Als iemand 
uit die tijd hier zou komen en rond zou kijken, 
dan zou hij waarschijnlijk denken: “Wie zijn dat 
voor mensen en wat doen ze toch allemaal?” Veel 

Afb. 3  Portret van Gwydion, een van de geïnterviewden 
in dit artikel. Foto: Wouter Linmans, 2018. 
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dingen weten we nu eenmaal niet zeker en zijn 
gebaseerd op eigen interpretatie. Maar daarnaast 
zou ik zeggen dat het ‘levendige’ van dit tijdsbeeld 
het belangrijkste is. Je gaat op een andere manier 
nadenken over dingen waar je normaal gespro-
ken niet bij stil staat. De mensen hebben bijvoor-
beeld licht nodig na zonsondergang, hoe komen 
ze daar aan? Hoe dachten ze in die tijd? Wat waren 
hun hopen en dromen? Dat zijn dingen die je uit 
re-enactment kunt halen. En dat zie je terug bij de 
mensen die hier komen kijken, vooral bij kinderen 
die soms echt gegrepen worden door wat ze om 
zich heen zien, dan gaan de middeleeuwen ineens 
leven.’

Levende geschiedenis 

De middeleeuwse geschiedenis van Vlaardingen 
werd tijdens het weekend van 9 en 10 juni 2018 in 
de Broekpolder weer zichtbaar en tastbaar. Over 
de waarde van dergelijke evenementen verschil-
len historici van mening. De kleding en wapenuit-

rusting van de re-enactors zouden niet authentiek 
genoeg zijn en de scenario’s die worden opge-
voerd, zouden te ver van de historische werkelijk-
heid staan, met als gevolg dat de bezoekers een 
vertekend beeld van de geschiedenis krijgen. De 
re-enactors zelf zijn zich maar al te bewust van dat 
spanningsveld tussen de historische werkelijk-
heid en haar nabootsing. Het is jammer dat de 
kritische geluiden vaak de aandacht afleiden van 
de waardevolle kanten van re-enactment. Het kan 
ons iets leren over aspecten van de historische 
werkelijkheid die we niet in geschreven bronnen 
of archeologische vondsten terugvinden, zoals 
geuren, geluiden, kleuren en emoties. Belangrij-
ker nog is dat de re-enactors een publiek weten te 
bereiken dat zelden of nooit een museum bezoekt 
of een geschiedenisboek leest. Voor die groep 
vormt re-enactment hopelijk een reden om meer 
over het verleden te weten te komen.1 

De verhouding tussen populaire cultuur en 
historische wetenschap is en blijft ingewikkeld. In 

Afb. 4  Re-enactors opereren gezamenlijk en hebben daarom hun eigen heraldische wapens 
en emblemen. Dit schild behoort toe aan de Jomsborg, een internationaal netwerk 
dat zich richt op de late Vikingperiode. Foto: Ad van der Zee, 2018.
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Vlaardingen was van die spanning gelukkig geen 
spoor te bekennen. Daar overheerste het plezier 
van de re-enactors en de verwondering van het 
publiek. Het enthousiasme waarmee mensen als 
Harold, Wendy en Gwydion zich inleven in het 
verleden is aanstekelijk. Hun ervaringen en ver-
halen zijn van groot belang als we de geschiede-
nis niet willen laten verstoffen, juist als het gaat 
om een periode die voor velen moeilijk voorstel-

baar is, omdat het zo ver van onze huidige wereld 
af staat. Zelf zal ik overigens niet snel een baard 
laten groeien en geharnast ten strijde trekken. 
Daarvoor ben ik niet uit het juiste hout gesneden, 
maar de kennismaking met middeleeuws Vlaar-
dingen is meer dan genoeg reden om in de toe-
komst re-enactments te blijven bezoeken en ande-
ren aan te raden dat ook te doen.

Afb. 5  Voor het maken van authentieke kleding zijn traditionele weeftechnieken en het ge-
bruik van natuurlijke stoffen en pigmenten essentieel. Foto: Cees Groen, 2018. 
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Een kist met gaatjes 

Tim de Ridder

TOPSTUK

Afb. 1  Archeologen vonden deze boomstamkist uit circa 
1050 in de winter van 2002. Bijzonder is dat het dek-
sel nog deels intact was. Ter hoogte van de borst be-
vond zich een soort luikje waarvan de punt hier iets 
omhoog steekt. Het gat in het deksel bij het hoofd 
van de man is ontstaan door een latere beschadiging. 
Collectie Archeologie | Gemeente Vlaardingen. 

Sinds het begin van de jaren tachtig lag in Vlaar-
dingen een onbebouwd stukje terrein aan de 
Markt. De Vlaardingers noemden het toepasse-
lijk het ‘Gat in de Markt’. Het terrein lag aan de 
zuidzijde van de kerkheuvel, pal langs de Zomer-
straat. Daar reikte tot in de 16de eeuw bij hoogwa-
ter de rivier de Maas. In 1494 was er zelfs eens een 
stuk van de kerkheuvel weggeslagen, waardoor er 
volgens de overlevering boomstamkisten waren 
blootgespoeld. Dit zou wijzen op de aanwezig-
heid van een oude middeleeuwse begraafplaats, 
want boomstamkisten waren tussen de 8ste en de 
12de eeuw in gebruik. Zouden er bij het ‘Gat in de 
Markt’, immers gelegen aan de zuidzijde van de 
kerkheuvel, ook boomstamkisten liggen? Of was 
de begraafplaats indertijd geheel verzwolgen door 
de rivier? 

De locatie trok ook de aandacht van amateur-
archeoloog Piet Heinsbroek. Hij zette in zijn vrije 
tijd vele boringen in Vlaardingen. In 2001 vroeg 
hij aan mij als stadsarcheoloog toestemming om 
te mogen boren op de locatie ‘Gat in de Markt’. 
Mijn zegen kreeg hij, want ik was zelf ook razend 
nieuwsgierig naar wat hij zou vinden. Op 22 mei 
2001, aan het einde van de middag, was Piet net 
begonnen met het zetten van een boring. Ik kwam 
uit kantoor en zag Piet bezig. Nieuwsgierig bleef 
ik staan. Ik keek toe hoe Piet de holle metalen 
boorstaven met veel kracht de grond inperste. De 
eerste 2 meter ging moeizaam. De bovengrond 
was verstoord en bevatte veel puin. Maar na die 
2  meter begon het interessant te worden en werd 
het makkelijker. Het puin verdween en de grond 
werd steeds meer humeus. Op ongeveer 3,5 meter 

diepte stuitte Piet op iets hards. Met veel kracht 
kwam de boring er, stukje bij beetje, steeds dieper 
in. Centimeter voor centimeter ging hij een stukje 
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dieper en elke keer kwam er een stukje hout mee. 
Er bleek uiteindelijk een halve meter dik pakket 
hout te liggen. Ik bekeek de stukjes en vermoedde 
dat het om (liggend) eikenhout ging. Zou dit soms 
hout van een boomstamkist kunnen zijn? 

Een zwaar leven

Bijna een jaar verder, in de winter van 2002, is 
het archeologisch onderzoek op de locatie ‘Gat in 
de Markt’ in volle gang. Op een diepte van ruim 
3 meter bleek net de rand te liggen van een be-
graafplaats. Uit nader onderzoek kwam naar voren 
dat dit stukje begraafplaats tussen 1000 en 1050 
in gebruik was geweest. Voor begravingen is dat 
een uitzonderlijk scherpe datering. Vaak waren be-
graafplaatsen langere tijd in gebruik, waardoor de 

graven niet precies te dateren zijn. Hier was dat 
wel mogelijk gebleken. In de Vlaardingse bodem 
waren de kisten bovendien uitermate goed ge-
conserveerd. In sommige graven lag het stro er bij 
alsof het gisteren was achtergelaten. In het kleine 
stukje van amper 5 bij 5 meter troffen we 45 gra-
ven aan. Er zaten echte kisten bij, maar ook waren 
er begravingen die enkel uit een kuil met een af-

dekplank bestonden. En zelfs die ontbrak soms. 
Tegen het einde van de opgraving kwam een 

boomstamkist aan het licht. 
De ruim 2 meter lange boomstam-

kist bleek de resten te herbergen van 
een man die tussen de vijftig en zes-

tig moet zijn geworden. Met een 
lengte tussen 175 en 177 centime-

ter was hij wat langer dan tijd-
genoten elders. De ruggen-
wervels vertoonden sporen van 

grote slijtage, wat wijst op een zwaar 
leven. De schedel vertoonde een deuk aan de lin-
ker voorzijde. Hier had de man een harde klap 
gehad, maar aan het botmateriaal was te zien dat 
de man de klap had overleefd. Was het een herin-
nering aan een gevecht? Het graf bevond zich aan 
de bovenzijde van de begraafplaats en zal dus kort 
voor 1050 zijn bijgezet. Deze man kan theoretisch 
de Slag bij Vlaardingen hebben meegemaakt. Mis-
schien had hij er zelfs aan deelgenomen en had hij 
zo de wond opgelopen. 

Vreemdeling van over zee

Boomstamkisten zijn zeldzaam als archeologische 
vondsten, maar worden wel vaker aangetroffen. 
Wat deze boomstamkist bijzonder maakt, is dat 
het deksel nog grotendeels aanwezig was. Bij het 
hoofd was het deksel echter deels weggehakt. Dit 
gat was gehakt door een nieuwsgierige graver die 

Afb. 2  In de boomstamkist lag een vijftig- of zestigjarige man met een 
lengte tussen de 175 en 177 centimeter. Collectie Archeologie | 
Gemeente Vlaardingen. Foto: Doro Keman. 
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rond 1200 een gracht groef en op de kist was ge-
stuit. Nadat hij de schedel goed in beeld had ge-
kregen, is hij met het hakwerk gestopt. Na de con-
servering van de kist bleek er nog iets geks aan de 
hand te zijn. In het midden van de deksel onder 
het uitgehakte gat, ter hoogte van de borst, be-
vond zich nog een opening. Deze was weer dicht-
gezet met een stukje hout met houten pennetjes. 
Wat betekende dat gat? Het gat bevond zich ter 
hoogte van zijn borst, dus te laag om nabestaan-
den een blik te gunnen op het gezicht van hun 
dierbare overledene. Dergelijke openingen zijn 
in middeleeuwse kisten in Nederland nog nooit 
eerder aangetroffen. Wel zijn er boomstamkisten 
uit Duitsland bekend waar vergelijkbare gaten in 
zaten, maar die bevonden zich meer ter hoogte 
van het hoofd. Er zijn geen schriftelijke bronnen 
overgeleverd die ons iets vertellen over welk be-
grafenisritueel achter deze openingen in de kisten 
schuilgaat. 

Van deze man is door het Museum Vlaardin-
gen een gezichtsreconstructie gemaakt. Met zijn 
forse kin had hij een markant gezicht. Er is tevens 

isotopenonderzoek op het skelet verricht en dat 
zorgde voor een andere verrassing. Uit het isoto-
penonderzoek blijkt namelijk dat deze man van 
buiten Vlaardingen afkomstig was, mogelijk uit 
de regio York of Schotland. Als enige was hij be-
graven in een boomstamkist. Aangezien het hout 
in de andere graven afkomstig was van schroot-
hout, doet dit vermoeden dat men zuinig met 
hout omging. Een hele eik gebruiken voor een 
begraving is vrij kostbaar. Dat zegt mogelijk wel 
iets over de status van de man, die overigens tot 
leven is gewekt onder de naam Wilrik in de span-
nende historische roman Dubio van Karin de 
Roos. 

En er was nog iets geks: precies op een van 
de hoeken van de kist bevond zich nog een rond 
gaatje van ongeveer 5 centimeter in doorsnede. 
Dit gaatje was echter niet middeleeuws. We kon-
den dit gat ook precies dateren: op 22 mei 2001; 
de dag dat Piet zijn boring zette. Piet had het ge-
presteerd om de boring precies te zetten op de 
enige boomstamkist die daar begraven lag. 
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Anders dan bij zeeslagen is de ver-

beelding van veldslagen in Holland 

zeldzaam. Nu zijn er natuurlijk ook 

maar weinig echte veldslagen op 

Hollands grondgebied uitgevoch-

ten. De Slag bij Bergen (19 sep-

tember 1799), de grootste veldslag 

in Holland ooit, inspireerde en-

kele kunstenaars tot verbeelding 

van deze roemruchte invasie van 

40.000 Britten en Russen die door 

een Frans-Bataafse troepenmacht 

van slechts 23.000 man  staande 

werd gehouden vlak achter de 

Noord-Hollandse duinen. 

Beeldessay

De verbeelding 
van de Slag

Ad van der Zee

292  

Afb. 1 De ‘Bataille bij 
Bergen’ op 19 september 
1799. De historieschilder 
P.G. van Os maakte deze 
dramatische reconstruc-
tie van de gevechten 
tussen Bataafse en 
Russische troepen die 
zich rond de Ruïne-
kerk in Bergen hadden 
afgespeeld. De Russische 
soldaten (grenadiers) zijn 
herkenbaar aan hun hoge 
‘mijters’. Ets door P.G. 
van Os, 1799. Collectie 
Noord-Hollands Archief, 
Haarlem. 
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Ook de Slag bij Vlaardingen (1018) is op 19de-
eeuwse romantische wijze in beeld gebracht, met 
een laag standpunt en veel drama, door de histo-
rieschilder Barend Wijnveld.1 Andere middeleeuw-

Afb. 2  De Amsterdamse kunstverzamelaar Jacob de Vos startte in 1850 zijn Histori-
sche Galerij ‘Helden van het Vaderland’. Hij gaf opdracht aan jonge tekenaars 
en schilders om belangrijke momenten uit de Nederlandse geschiedenis in 
olieverfschetsen vorm te geven. Ook de Slag bij Vlaardingen maakte deel 
uit van deze galerij, al meende men toen nog dat de slag bij Dordrecht had 
plaatsgevonden. De collectie werd na De Vos’ dood overgedragen aan de ge-
meente Amsterdam en maakt tot de dag van vandaag deel uit van de collectie 
van het Amsterdam Museum. Schilderij door Barend Wijnveld, 1835-1897. 
Collectie Amsterdam Museum. 

Afb. 3  Op de meeste ‘klassieke’ schoolplaten staat een zorgvuldige reconstructie van 
kleding en wapens ten behoeve van historische educatie voorop. Dit levert 
doorgaans vrij statische taferelen op. Johannes Jurres koos ervoor om op zijn 
schoolplaat over de gevangenneming van Floris V door de edelen in 1296 juist 
de dramatiek van het moment weer te geven. Schoolplaat door J.H. Jurres, 
1911. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht. 
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se strijd is met name verbeeld in schoolplaten, 
zoals die van J.H. Isings, waarbij het er aanmer-
kelijk rustiger aan toe lijkt te gaan. Een uitzonde-
ring vormt de gevangenneming van graaf Floris  V 
op een schoolplaat van Johannes Jurre uit 1911 die 

juist de dynamiek en het drama probeert te laten 
zien. 

Het op theatrale wijze naspelen van middel-
eeuwse heroïek vindt zijn oorsprong in de zoge-
heten Maskerades, populair in studentenkringen. 

Afb. 4  Historische optocht in Haarlem in 1908 met diverse vervoersmiddelen en mid-
deleeuwse ruiters. Deze werd gehouden op het terrein van de Ripperdakazerne, ter 
gelegenheid van de Bondsfeesten en het 25-jarig bestaan van de A.N.W.B. Collectie 
Historische Vereniging Haarlem, Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 5 Een historische 
optocht in Wassenaar in 
1928. ‘Gravin’ Jacoba van 
Beieren wordt vergezeld 
door de ‘heer’ Van Wasse-
naar. Blijkens het bijschrift 
van deze krantenfoto 
werden beiden bij kasteel 
Oud-Wassenaer toegespro-
ken door de toenmalige 
burgemeester Jhr. Bertram 
Storm van ’s-Gravesande. 
Collectie Erfgoed Leiden en 
Omstreken. 
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Afb. 7  Binnen Nederland is het Beleg van Grol (Groenlo) het meest bekende militaire 
re-enactment. Dit grootschalige spektakel met kanonnen en musketten trekt vele 
duizenden deelnemers en bezoekers. Centraal staat de strijdmacht die onder leiding van 
stadhouder Frederik Hendrik in juli en augustus 1627 het belangrijke vestingstadje Grol 
belegerde en heroverde op de Spanjaarden. Het spektakel rondom de ‘Compagnie van 
Grolle’, de lokale re-enactmentgroep, wordt om de twee jaar herhaald, de eerstvolgende 
keer zal plaatsvinden van 18 tot 20 oktober 2019. Wikimedia Commons.

Afb. 6  In september 2017 werd de Slag bij Bergen uit 1799 nagespeeld door een groep van een 
paar honderd re-enactors. De Historische Vereniging Bergen had daarbij versterking 
gekregen van ‘soldaten’ uit Engeland, Frankrijk en Rusland. Het re-enactment werd be-
geleid door een dramaturg, een regisseur en een artistiek leider om de slag zo duidelijk 
mogelijk, als ware het een theaterstuk is, voor het publiek op te voeren. Foto: Christine 
Pet, 2017.
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Afb. 8  In 2008 werd in Vlaardingen de slag voor het eerst nagespeeld. In beeld het beslis-
sende moment dat Godfried, hertog van Lotharingen, door de Vlaardingers onder 
leiding van graaf Dirk III wordt omsingeld en aansluitend gevangen wordt genomen. 
Foto: Hans Bakker, 2008.

Afb. 9a en 9b Deelnemers 
aan het re-enactment van 
de Slag bij Vlaardingen 
in 2018. De linker strijder 
draagt een West-Europese 
helm en de rechter een 
helm die een Scandinavi-
sche oorsprong suggereert. 
Foto’s: Ad van der Zee, 
2018. 
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Afb. 10a-c Verschil-
lende scènes uit het 
re-enactment van de Slag 
bij Vlaardingen op 9 en 10 
juni 2018.

10a De troepen van de 
bisschop rukken op. Foto: 
Ad van der Zee, 2018. 

10b De Vlaardingers 
hebben een aanval gedaan 
vanuit een hinderlaag. 
Verscheidene strijders zijn 
al gesneuveld. Foto: Cees 
Groen, 2018.

10c Dirk III en Godfried ver-
zoenen zich op het slagveld. 
Foto: Ad van der Zee, 2018.
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Echte gevechtsscènes zaten daar aanvankelijk nog 
niet bij. Een groep studenten in middeleeuwse 
dracht die hoog te paard in optocht door de stra-
ten trok, vond men blijkbaar al imponerend ge-
noeg. Dergelijke historische optochten worden in 
de eerste helft van de 20ste eeuw vaker gehouden 
om feesten en herdenkingen luister bij te zetten.

Echte her-ensceneringen, ‘re-enactments’, 
zijn er tegenwoordig volop: niet alleen de eer-
der genoemde Slag bij Bergen maar ook het 
Beleg van Grol (Groenlo, 1627) en grote buiten-
landse slagen als de Battle of Hastings (1066) en 
de Slag bij  Waterloo (1815) trekken honderden of 
zelfs duizenden deelnemers en vele tienduizen-
den bezoekers. Voor de deelnemers is het daarbij 
een uitdaging om zich zo authentiek mogelijk uit 

te dossen. Die authenticiteit wordt door veel re-
enactmentgroepen bijzonder serieus genomen. 
Nauwgezet historisch-archeologisch onderzoek 
van kleding en wapens ligt doorgaans ten grond-
slag aan de vervaardiging van uitrusting en toe-
behoren. Het gebruik van originele materialen en 
toepassing van ambachtelijke technieken en me-
thodes staan daarbij voorop. De precieze vorm van 
een helm, al dan niet met een wenkbrauwboog, 
kan immers het verschil uitmaken tussen een Nor-
mandische strijder uit 1066, een Viking uit 980 of 
een Hollands-Friese voetsoldaat uit 1018. Dat luis-
tert allemaal heel nauw, ook voor de 11de eeuw, 
en voor latere perio den wordt dat alleen maar ge-
compliceerder.

De Slag bij Vlaardingen werd in 2008 voor de 

298  

Afb. 11  De heropvoering van de Slag bij Vlaardingen in 2018 was behalve een grootschalig 
historisch spektakel ook een modern opgezet historisch festival. Uitgebreide horeca-
voorzieningen, kraampjes met folders en merchandise en alles in ruime mate voorzien 
van affiches en vlaggen. Foto: Klaas Burger, 2018. 
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dagen telde om er zoveel mogelijk mensen kennis 
van te laten nemen. De bezoekers kwamen niet al-
leen voor de veldslag maar ook voor het middel-
eeuwse kampement. 

Nabij de arena lag een horecadorp waar de teu-
gels wat gevierd konden worden met bier en mede 
van de tap. Daar stonden ook beachflags en kon je 
T-shirts en andere moderne merchandise kopen. 
Er zijn vast en zeker critici te vinden die de wenk-
brauwen fronsen bij een zo vergaande ‘ver-festiva-
lisering’ van de geschiedenis, maar de aanwezige 
bezoekers maalden daar niet om en vonden het al-
lemaal prachtig. 

De Slag bij Vlaardingen van 1018 was lan-
ge tijd alleen bekend in kleine historische kring, 
maar met de grootschalige heropvoering van 2018 
is deze toegetreden tot het bewustzijn van een 
 massapubliek. Deze slag zal ongetwijfeld nog wor-
den vervolgd in de komende decennia.

eerste maal nagespeeld op een terrein in de nabij-
heid van het Vlaardingse stadscentrum. Met cir-
ca tweehonderd deelnemers en zesduizend man 
publiek was dat weliswaar nog bescheiden, maar 
voor een erfgoedevenement bijzonder goed be-
zocht. Bij de heropvoering op 9 en 10 juni 2018 
werd het, met steun van de gemeente Vlaardingen 
en de provincie Zuid-Holland, aanmerkelijk gro-
ter uitgepakt. Op een speciaal ingericht terrein in 
de Broekpolder werden grote tribunes rond een 
‘arena’ opgericht. Ruim 450 ‘strijders’ van re-en-
actmentgroepen uit Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland waren naar Vlaardingen ge-
komen om de slag te laten herleven. Ook gaven 
zij demonstraties van 11de-eeuwse gevechtshan-
delingen en toonden zij ambachtelijke vaardig-
heden in een naastgelegen tentenkamp. In totaal 
waren ruim 32.000 toeschouwers getuige van dit 
historisch spektakel, dat vier opvoeringen in twee 

Holland 20184 binnenwerk.indb   299 27-11-18   15:05



De jongste afbeelding van Dirk III betreft die op gietijzeren putdeksels. Deze zijn in 2018 in 
het centrum van Vlaardingen geplaatst. Als voorbeeld is de recente publiciteitsfoto uit 2017 
gebruikt. Collectie Gemeente Vlaardingen.
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Leve de levende 
geschiedenis

Precies twintig jaar geleden verscheen The Presence 
of the Past, een spraakmakend onderzoek naar de 
toenmalige Amerikaanse historische cultuur van 
de hand van Roy Rosenzweig en Dave Thelen. Hun 
conclusies waren even verrassend als onverwacht. 

Net als nu klaagden deskundigen toen al steen en 
been over het toenemende gebrek aan historische 
kennis en besef in de samenleving. Een van bo-
venaf opgelegde canon zou de almaar groeiende 
groep historisch hulpbehoevenden richting moe-
ten geven. Hoe anders echter waren de bevindin-
gen van Rosenzweig en Thelen. ‘Americans feel at 
home with the past; day to day, hour to hour, the 
past is present in their lives’, concludeerden zij na 
1500 Amerikanen te hebben bevraagd over hun 
relatie met het verleden. Dat verleden bleek voor 
veel Amerikanen dus helemaal geen onbekend 
terrein te zijn, maar juist een belangrijk hulpmid-
del om de grote levensvragen aan te kunnen: de 
ondervraagde Amerikanen gebruikten het ver-
leden om antwoorden te vinden op vragen over 
relaties, identiteit, sterfelijkheid en eigen agen-
cy. Die alledaagse omgang met het verleden was, 
met andere woorden, intiem en persoonlijk en 
daarmee fundamenteel anders dan de geschie-
denis zoals die door opiniemakers werd gepropa-
geerd en door academici werd onderwezen. Oma 
was in de ogen van tal van Amerikanen als his-
torische autoriteit betrouwbaarder dan de college 
professor; zij was er tenminste bij geweest.

De meeste academische historici waren niet 
onder de indruk. Oude ansichtkaarten verzame-
len, de eigen familiegeschiedenis onderzoeken of 
uitjes naar een museum waren in hun ogen geen 
uitingen van oprechte interesse in de geschiede-
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nis maar eerder bewijzen van een instrumentele 
feel-good omgang met vroeger die nostalgie stelt 
boven het kritisch bevragen van het verleden. De 
door Rosenzweig en Thelen bezongen alledaag-
se geschiedenis had dan ook niets met echte ge-
schiedenis te maken. 

Na lezing van Wouter Linmans’ levendige re-
portage in de rubriek Tijdingen van dit nummer 
moest ik opnieuw aan de discussies naar aan-
leiding van dat boek van Rosenzweig en The-
len denken. Linmans neemt ons mee naar een 
wereld van popular history-making die eveneens 
op de nodige scepsis van historici kan rekenen: 
re-enactment. Het verleden naspelen, dat is toch 
onmogelijk? Wat dus te denken van zo’n queeste 
naar de perfecte simulatie van het verleden? Veel 
meer dan ‘soldaatje spelen’ voor volwassenen of 
een leuke hobby, waarbij nostalgie (een dood-
zonde!) bovendien telkens op de loer ligt, kan dat 
toch niet zijn: verklede mensen op zoek naar een 
verloren paradijs, ver weg van de normloosheid 
van de eigen tijd en de sleur van alledag.

Natuurlijk mag van historici worden verwacht 
dat zij de verschillende omgangen met het ver-
leden kritisch volgen, zoals zij ook het werk van 
hun collega’s kritisch benaderen. Maar in hun 
ijver de eigen praktijk heilig te verklaren en alle 
presentaties van het verleden tegen het licht van 
de conventies van de academische monografie en 
het wetenschappelijke artikel te houden, ontgaat 
ze al te gemakkelijk de levendigheid, gelaagdheid 
en betekenis van de alledaagse historische cul-
tuur. De re-enactors in de Broekpolder zijn geen 
naïeve tijdreizigers. ‘Het is niet historisch correct’, 
zegt bijvoorbeeld Wendy, een vrouwelijke re-en-

actor die als ridder mee doet aan de nabootsing 
van de Slag bij Vlaardingen, ‘maar dat geeft niks. 
Ik doe op dat moment alsof ik een man ben, dat 
is net als doen alsof je een ridder bent, dat ben je 
ook niet echt.’ Net als de onderzoekende histo-
ricus in het archief ondergaat de re-enactor het 
complexe proces dat iedere poging om dichter bij 
het verleden te komen kenmerkt – die wonderlijke 
ervaring dat het verleden ergens aanwezig lijkt te 
zijn (in een document of voorwerp bijvoorbeeld of 
op een plek), maar er tegelijkertijd niet meer is. 

Re-enactors voegen daar een nieuwe dimen-
sie aan toe: zij proberen het verleden daadwerke-
lijk fysiek te ondergaan. Dat doen ze overigens op 
verschillende manieren. Waar de een met behulp 
van zo authentiek mogelijke voorwerpen en tech-
nieken de geheimen van het vakmanschap van 
oude ambachten probeert te achterhalen, is de 
ander meer geïnteresseerd in de ervaring die het 
gezamenlijk vechten in een authentieke uitrusting 
teweegbrengt. In dat proces leren de betrokkenen 
niet alleen veel over zichzelf, maar ‘ontdekken’ zij 
ook kennis die niet zo gemakkelijk uit boeken te 
halen is. 

Het is de hoogste tijd dat historici minder een-
kennig worden en zich laten inspireren door de 
levende geschiedenis. Bedenk eens wat voor nieu-
we inzichten op te doen zijn als de documenten in 
de archieven voortaan niet alleen stilletjes gelezen 
hoeven te worden maar tot leven komen door de 
inzet van re-enactors of acteurs. Hoe dicht zouden 
we dan bij het rumoer van het verleden kunnen 
komen? Levendigheid in het archief is in ieder ge-
val verzekerd.
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl/
recensies

Literatuurhistoricus Pieter van Wissing brengt ons het turbulente leven en twijfelachtige 
werk van een 18de-eeuwer die in alle facetten van zijn leven uit de toon viel. Het is het 
levensverhaal van een ex-predikant die huwde met een prostituee, een bajesklant, een 
chanteur, een patriotsgezinde pamflettist die zijn scherpe pennenvruchten verkocht aan het Oranjekamp 
rond stadhouder Willem V. Philip Verbrugge onderhield nauwe banden met zowel politieke kopstukken 
als lieden op de onderste trede van de sociale ladder. Van Wissing gunt zichzelf veel vrijheid om 
het leven van Philip Verbrugge door middel van diepgravend archiefonderzoek te reconstrueren en 
levendig aan zijn lezer te presenteren. Het boek maakt soms een wat gefragmenteerde indruk, maar 
de thematiek, de schrijfstijl, de uitgebreide aandacht voor de bronnen en hun context verlevendigen en 
verhelderen Van Wissings geschiedenis.

In haar proefschrift heeft Virginia Hoel de werkzaamheden van de Noorse Zeemansmissie 
bestudeerd die vanaf 1864 her en der door Europa (en ook daarbuiten) pastoraal 
werk verrichtte, leeszalen inrichtte en zelfs kerken stichtte. Zo ook in Antwerpen en de Hollandse 
havensteden Amsterdam en Rotterdam. De focus ligt echter nadrukkelijk op de organisatie van de 
Noorse Zeemansmissie. Van het leven van zeelieden in de Hollandse havensteden geeft Hoel slechts 
zijdelings een indruk. Ondanks deze kritiek staat het belang van deze studie buiten kijf. Studies waarin 
de maritieme geschiedenis vanuit een cultureel perspectief bestudeerd worden, zijn nog altijd relatief 
schaars. Daarnaast bevindt haar studie zich op het snijpunt van verschillende historische disciplines, 
waardoor Hoel nieuwe inzichten toevoegt aan verschillende historische debatten, zoals die over 
nationalisme. Alleen om die twee redenen vormt het proefschrift van Hoel een belangrijke aanwinst.

Centraal in dit boek staat de vorm waarin en de wijze waarop de plattelandssamenleving in 
Kennemerland zich in de periode 850-1350 ontwikkelde. Cordfunke beschrijft de opkomst 
van de hoven, het einde van de hoforganisatie en de vervanging ervan door de ambachten waarover 
edelen de scepter gingen zwaaien. Door de lange onderzoeksperiode weet de auteur inzichtelijk te 

Lauren Lauret bespreekt

Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de 

broodschrijver Philippus Verbrugge, 1750-1806, Hilversum: Uitgeverij 

Verloren, 2018; 272 p., ill., ISBN 9789087046699, prijs € 29,–

Johan van de Worp bespreekt

Virginia Hoel, Faith, Fatherland and the Norwegian Seamen. The work of the 

Norwegian Seamen’s Mission in Antwerp and the Dutch Ports (1864-1920), 

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016; 476 p., ill., ISBN 9789098045647, prijs 

€ 39,50

Signalementen

Jaap Ligthart bespreekt

E.H.P. Cordfunke, Begraven verleden. Hoven en kastelen in Kennemerland 

(850-1350), Zutphen: WalburgPers, 2018; 144 p., ill., ISBN 9789462492714, 

prijs € 24,95
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maken hoe op bepaalde locaties de hofindeling werd opgeheven, het grondbezit en het bijhorende 
administratieve centrum werden verkocht of overgedragen aan ‘edelen’ en hoe daar vervolgens kastelen 
werden gebouwd. Problematisch is de gebrekkige bronverwijzing in de tekst en van de afbeeldingen. 
Al met al vormt dit boek een mooie synthese van archeologische en historische kennis, waarbij helaas 
onduidelijk is waar het werk van de auteur begint en dat van eerdere archeologen en historici ophoudt. 

Onderstaande signalementen verschijnen alleen in het tijdschrift:

Jeroen Markusse, Loet Megens en Kees Sigmond, Meesterlijk 

metselwerk. De Dordtse gevel (1584-1798), Dordrecht: Historische 

Vereniging Oud-Dordrecht, 2016; 248 p., ill., ISBN: 9789082518511, 

prijs € 15,95

Dit jaarboek 2016 van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht handelt over de 
Dordtse gevels van de 16de tot en met de 18de eeuw. Deze typische gevelvorm – 
‘met de dikke wenkbrauwen’ – vormde sinds 1584 de meesterproef voor toetreding 
tot het Dordtse metselaarsgilde. ‘Dordtse gevels’ doken ook buiten Dordrecht 
op, met name in het gebied van de grote rivieren. Het jaarboek sluit af met een 
gedetailleerd en geïllustreerd overzicht van 118 bewaarde en verdwenen Dordtse 
gevels.
 
Mathieu Fannee, Heren van Warmond en Woude (985-1503), 

Warmond: Historisch Genootschap Warmelda, 2017; 220 p., ill., ISBN: 

9789082404128, prijs € 22,50

Deze uitgave geeft een goed overzicht van het wel en wee van de heren van 
Warmond, Woubrugge en Alkemade in de middeleeuwen. Deze geschiedenis 
loopt vanaf het ontstaan van het graafschap Holland tot 1503, wanneer de laatste 
heren van Warmond uit het geslacht Van den Woude uitstierven. Het boek is rijk 
geïllustreerd (helaas zwart-wit!) en bevat tal van verduidelijkende stambomen en 
kaarten. De literatuurverwijzingen moedigen bovendien aan tot verder lezen en 
onderzoek. De auteur, Mathieu Fannee, publiceerde in 2014 al ’tlant te Waremunde 
over Warmond in de middeleeuwen.

Maxime Smit, De Javastraat. Biografie van een volksstraat, Amsterdam: 

Atlas Contact, 2018; 184 p., ill., ISBN: 9789045033655, prijs € 19,99

Maxime Smit analyseert de geschiedenis en de ontwikkelingen van een bijzondere 
Amsterdamse straat. Al sinds de aanleg in 1900 is het daar een komen en gaan 
van bevolkingsgroepen: van arbeiders tot krakers en van gastarbeiders tot 
hipsters. In tien jaar tijd veranderde de straat van zorgenkindje van de gemeente 
in de hipste straat van de stad. De Javastraat is een vlot geschreven portret van 
een straat en haar bewoners. De vele interviews met bewoners en uitbaters van de 
Javastraat maken het tot een levendig en kleurrijk geheel.
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 p. 199  Dick de Boer | In de ochtendnevels
1  Zie Dick E.H. de Boer, ‘Holland voltooid? Het graafschap aan de vooravond van de samenvoeging der Bourgondi-

sche territoria’, in W. van Anrooij e.a. (red.), Holland in Wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot 
het begin van de vijftiende eeuw (Hilversum 1991) 163-174; D.E.H. de Boer, ‘Berekening of Toeval. Clustering als perma-
nente in de middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden’, in: S.C. Derks (red.), Nederland in de wereld. Opstellen bij 
honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties (Den Haag/Amsterdam 2002) 71-87.

2  J.W.J. Burgers, ‘Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap’, Holland Histo-
risch Tijdschrift 31.4/5 (1999) 199-209. 

3  Dick E. H. de Boer en Luís Adão da Fonseca, ‘Regions and Historiography. Reflections on the ways in which dif-
ferent types of historiography shaped and changed regional identity’, in: Idem (red.), Regions in Clio’s Looking Glass 
in voorbereiding, te verschijnen bij Brepols, Turnhout. Het fragment gebruikte ik eerder in: D.E.H. de Boer, ‘Op 
weg naar volwassenheid. De ontwikkeling van produktie en consumptie in de Hollandse en Zeeuwse steden in de 
dertiende eeuw’, in: E.H.P. Cordfunke e.a. (red.), De Hollandse stad in de dertiende eeuw (Zutphen 1988) 28-43.

4  Zie de (denkbeeldige) discussie tussen Joost C.M. Cox, ‘Hebbende privilege van stede’. De verlening van stadsrechtpri-
vileges in Holland en Zeeland (13de-15de eeuw) (Den Haag 2011) en Reinout Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in de 
Lage Landen (12de-13de eeuw) (Zutphen 2002), waarin stadsrechtverlening als onderhandelingsresultaat toch de beste 
papieren heeft.

5  M.G.J. Duijvendak, ‘Tussen amateur en professional. Nederlandse regionale geschiedenis in de eerste helft van de 
20e eeuw’, in: P. Breuker, G. Jensma en de H. de Jong (red.), Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland 
(Hilversum 2013) 26-45.

6  D.P. Blok, ‘Holland sinds Gosses, de vorming van het graafschap opnieuw bezien’, in: Van Anrooij e.a. (red.), Holland 
in Wording, 9-26. De zes congresbundels waren gewijd aan: Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het 
eind van de dertiende eeuw; Holland in de dertiende eeuw; Handel en wandel in de dertiende eeuw; De Hollandse 
Stad in de dertiende eeuw; Holland in Wording; Holland en het Water.

7  M.C. van Trierum en H.E. Henkes (red.), Rotterdam Papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archeology 
(Rotterdam 1986).

8  Freek Lugt, ‘Een koninkrijk aan de monding van de Rijn’, Leids Jaarboekje 109 (2017) 40-58; M.F.P. Dijkstra, A.A.A. 
Verhoeven en K.C.J. van Straten, Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in 
plangebied Leiderdorp-Plantage. Themata 8 (Amsterdam 2018).

9  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/06/studente-archeologie-vindt-graf-uit-de-zevende-eeuw (laatst ge-
raadpleegd op 17 juli 2018).

10  Vgl. G.J. de Langen 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 [2018]) 1-55.

 p. 208  Sjoerd Kluiving | Wind, zee, rivier, veenvorming en de mens
1  Zie voor hun activiteiten de websites: http://www.zhaap.nl en https://www.vlaardingen1018.nl/.
2  W. de Gans, ANWB Geologieboek Nederland (Den Haag 2006) 150.
3  M.W. van den Berg en S.J. Kluiving, Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50 000. Toelichting op kaartblad 24/25 (Wage-

ningen/Haarlem 1992) 23.
4  Zie bijvoorbeeld De Gans, ANWB Geologieboek Nederland, 102 en F. Beekman en B. van der Valk, ‘De pre- en protohis-

torie van de duinstreek tussen Maas en Oude Rijn- Een blik op recent onderzoek’. Holland’s Duinen 60 (2012) 45.
5  F. de Vries en L. Postma, Krijn levert boeiende kansen voor toekomstig onderzoek. Het eerste Nederlandse Neanderthaler-fossiel 

is een feit! (2009). Nieuwsbericht is te bekijken via http://www.archeoforum.nl/vondstbeschrijving/krijn/krijn.html 
(laatst geraadpleegd op 20 augustus 2018).

6  C. Kasse, ‘Late Pleniglacial and Late Glacial aeolian phases in the Netherlands’, Geo Archaeo Rhein 3 (1999) 77-78. 
Voor een overzicht van bewoning in die tijd zie tabel 1 in D.F.A.M. van den Biggelaar e.a., ‘Predictive Modelling of 
Younger Dryas Archaeological Remains in Southern Flevoland (Central Netherlands)’, in: G.L.M. Burgers, S.J. Klui-
ving en R.A.E. Hermans (red.), LAC 2014 proceedings (z.p. 2016) 6-9, DOI: http://dx.doi.org/10.5463/lac.2014.61 (laatst 
geraadpleegd op 20 augustus 2018).

7  A. van Gijn en L. Louwe Kooijmans, ‘Vroeg- en Midden-Neolithicum. Inleiding’, in: L. Louwe Kooijmans e.a. (red.) 
Nederland in de Prehistorie (Amsterdam 2005) 203-218, aldaar 212.

8  H.J.A. Berendsen, De vorming van het land. Inleiding in de geologie en geomorfologie (Gorcum 2004) 257-258.
9  S.J. Kluiving, Geologisch bureauonderzoek van Zuidhollandse Polder (plan Krimwijk) te Voorschoten, Zuid-Holland. Beschrij-

ving en interpretatie van de geologische ‘setting’ rond een veenweg in de ondergrond (Delft 2005) 8-9.
10  De Gans, ANWB Geologieboek Nederland, 103.

Noten
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11  P. Kranendonk, S.J. Kluiving en S.R. Troelstra, ‘Chrono- and archaeostratigraphy and development of the River 
Amstel. Results of the North/South underground line excavations, Amsterdam, the Netherlands’, Netherlands Journal 
of Geosciences 94.4 (2015) 333-352.

12  K.M. Cohen en E. Stouthamer, Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta (Utrecht 2012), beschikbaar 
via DANS, DOI: https://doi.org/10.17026/dans-x7g-sjtw.

13  Kranendonk, Kluiving en Troelstra, ‘Chrono- and archaeostratigraphy’, 348-349.
14  P.H. Vos e.a., Atlas van Nederland in het Holoceen (Amsterdam 2011) kaart 800 AD.
15  T. Nales en S.J. Kluiving, Wassenaar, Meijendel Sprang I en Hoofdsprang Gemeente Wassenaar (ZH) Inventariserend Veldon-

derzoek (2018) 10, 13.
16  Vos, Atlas van Nederland in het Holoceen, kaart 2750 v. Chr. 
17  Van den Berg en Kluiving, Geomorfologische kaart, 12. 
18  G.J. Borger, S.J. Kluiving en A.M.J. de Kraker, ‘The Impacts of Megahydraulic Engineering. Projects from a Dutch 

Perspective’ in: S. Brunn (red.), Engineering Earth, The Impacts of Megahydraulic Engineering (Dordrecht 2011) 1465-1480.
19  H.J. Pierik, Past human-landscape interactions in the Netherlands - Reconstructions from sand belt to coastal-delta 

plain for the first millennium AD (Dissertatie Universiteit van Utrecht, 2017) 196-197.
20  E. van Beusekom, Bewogen aarde. Aardkundig erfgoed in Nederland (Utrecht 2007) 33.
21  S.J. Kluiving en A. Hamel, ‘How can archeology help us unravel the Anthropocene?’, in: M.W. Ertsen, C. Mauch en 

E. Russell (red.), RCC Perspectives. Transformations in environment and society 5 (2016) 55-62, aldaar 61.

 p. 217  Kees Nieuwenhuijsen | Het ontstaan van het graafschap Holland
1  Oorkondenboek van Holland en Zeeland (hierna: OHZ) tot 1299, Deel I: Eind van de 7de eeuw tot 1222, A.C.F. Koch ed. (’s-

Gravenhage 1970) nrs. 21, 28, 40, 55.
2  Regino abbatis Prumiensis Chronicon cum continuation Treverensi, Friedrich Kurze ed., Monumenta Germaniae Histo-

rica (MGH) SrG 50 (1890) 123-125; Annales Fuldenses, Friedrich Kurze ed., MGH SrG 7 (1891) 102; Annales Vedastini, B. 
von Simson ed., MGH SrG 12 (1909) 40-82, aldaar 57; Die Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten. Das älteste Totenbuch des 
Stifts Xanten, F.W. Oediger ed. (Kevelaer 1958).

3  Lotharii I et Lotharii II Diplomata, Th. Schieffer ed., MGH DD Kar III (Berlijn/Zürich 1966) nrs. 114-134, met name 
nr. 116 (kopnoot). Vermoedelijk hebben Gerulf en Gardulf de keizer op 20 mei 885 getroffen nabij Langres in de 
Vogezen en was het overleg in Herispich achttien dagen daarna. Als de op 7 juni overleden Godefrithi marchisi echter 
niet onze Godfried de Deen is, dan kan de ontmoeting ook in Étrepy of Toul hebben plaatsgevonden, twee plaatsen 
die de keizer tussen 12 en 20 juni aandeed. Het vervolg, met de moordpartij, zou zich dan pas in juli of augustus 885 
hebben afgespeeld. Zie ook: H.H. Jongbloed, ‘‘Cold case’ Upladen (oktober 1016). Godsfried prefectuur tussen grote 
politiek en dynastieke competentie (850-1101)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 7-68, aldaar 37-38.

4  J.M. van Winter, ‘Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse geschiedenis van de 10e en 11e eeuw’, Naamkunde 
13 (1981) 39-74, aldaar 68-69.

5  H. Müter, ‘Het ontstaan van de stad Tiel’, Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden 9 (1955) 161-189, aldaar 166-167; 
D.P. Blok, ‘Holland und Westfriesland’, Frühmittelalterliche Studien 3 (1969) 347-361, aldaar 355; D.E.H. de Boer en E.H.P 
Cordfunke, Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (Zutphen 2010) 16; A. Janse, ‘Een in 
zichzelf verdeeld rijk. Politiek en bestuur van de tiende tot het begin van de vijftiende eeuw’, in: Th. de Nijs en E. 
Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572 (Hilversum 2002) 69-102, aldaar 71; OHZ, nr. 21. Zie ook: Rijks-
museum, RP-P-OB-65.221, Pieter Tanjé, Moord op Godfried de Noorman, 885 (https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/
RP-P-OB-65.221).

6  Luit van der Tuuk en Johanna Maria van Winter, ‘Rondom Egmond. Denen en West-Friezen in Kennemerland’, 
Holland Historisch Tijdschrift 39.4 (2007) 276-298, aldaar 290-292; Bert Koene, ‘Aske. De lokalisatie van een 9de-eeuws 
koningsgoed’, Holland Historisch Tijdschrift 40.4 (2008) 289-300.

7 Blok, ‘Holland und Westfriesland’ (n. 51); Koene, ‘Aske’.
8  Kees Nieuwenhuijsen, Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 (Utrecht 2016) 

29.
9  W. Heda, Historia episcoporum Ultraiectensium, A. Buchelius ed. (Utrecht 1642) 60; OHZ, nr. 28 (kopnoot).
10  Er zijn bijna honderd oorkonden overgeleverd. Zie: Recueil des Historiens des Gaules et de La France, Deel 8, Dom M. 

Bouquet ed., (Parijs 1871) 466-558.
11  Heda, Historia, 60; P. Scriverius, Alle de Graven van Hollant ende WestVrieslant (’s-Gravenhage, 1677) 4; G. van Loon, 

Aloude Hollandsche historie der keyzeren, koningen, hertogen en graven (...) aldaar het hooggebied  hebben ..., Deel II 
  (’s-Gravenhage 1734) 146; B. Huydecoper, Rijmkronijk van Melis Stoke, met Historie-Oudheid en Taalkundige aanmerkingen 

(Leiden 1772); OHZ, 50 (n. y).
12  Rijmkroniek van Holland (366-1305), J.W.J. Burgers ed., (‘s-Gravenhage 2004) vers 388 en 799; Jacob van Maerlant, Jacob 
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van Maerlant’s Spiegel Historiael, Deel 3, M. de Vries en E. Verwijs ed., (Leiden 1863) 223-224.
13  H. van Wyn, Byvoegsels en aanmerkingen voor het tweede deel der Vaderlandsche Hstorie van Jan Wagenaar (Amsterdam 

1790) 46 e.v.; Norbert Ohler, Reisen im Mittelalter (München 1986) 141. N. Roymans noemt het tijdsbestek vrij kort in 
zijn: ‘Op zoek naar Pladella villa’, Varia Historica Brabantica 8 (1979) 1-47, aldaar 33.

14  G.W. Leibniz, Annales Imperii occidentis Brunsvicenses, Deel 2, G.H. Pertz ed., (Hannover 1845) 342; Huydecoper, Rijm-
kronijk, 212-217; Recueil des Historiens, 565 (nr. CLXII).

15  Die Urkunden der Merowingers, T. Kölzer ed., MGH DD Mer, Deel I (Hannover 2001) 229 (nr. 89). Identificatie van 
genoemde plaatsten: Regnum Francorum Online via http://francia.ahlfeldt.se/page/documents/27312 (laatst geraad-
pleegd op 26 augustus 2018).

16  Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Deel 2, (Genève 1991) 927; Maurice Lebègue en Jacques Chaurand, Les 
noms des communes du département de l’Oise (Amiens 1994) 46-47.

17  A.C. Maas, ‘Karel de Eenvoudige’, SEMafoor 3.2 (2002) 4-6; D.E.H. de Boer, ‘Uit de kraamkamer van Holland, Madoc 
(2017) 59-61.

18  Nieuwenhuijsen, Strijd om West-Frisia, 30 e.v.
19  Maas, ‘Karel de Eenvoudige’, 5; www.heemkundebladel.nl (laatst geraadpleegd op 26 augustus 2018).

 p. 227  Tim de Ridder | Graven naar Holland
1  K. Nieuwenhuijsen, T. de Ridder en H.J. Luth-Mulders, ‘Graven in Vlaardingen. Gebeurtenissen rondom de Slag bij 

Vlaardingen in 1018’, in: E. Boonstra-De Jong e.a. (red.), Historisch Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen 
(HVV) (Vlaardingen 2017) 8-91, aldaar 60.

2  R. van Maanen, ‘Het oudste stadsrecht van Holland’, in: De Dageraad van Holland, 1000-1300. Verslagging symposium 12 
mei 2017 (z.p. 2017) 17-19, aldaar 19. 

3  Er is een wezenlijk betekenisverschil tussen ‘het hof ’ en ‘de hof ’. Het hof gaat over de hofhouding van de graaf en 
de hof verwijst naar de fysieke plek waar de graaf zijn hof had. In dit artikel wordt de term in de laatste betekenis 
gebruikt (Marco Mostert, ‘De graaf, het grafelijk hof en de hoven van de graaf (tot het einde van de 13e eeuw), Tijd-
schrift Westerheem. Special 3: Graven in Holland (2014) 7-14).

4  Ad Flaridingun – Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse 
gebeurtenissen, Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder ed. (Hilversum 2012) 190-191, 215-216.

5  Ter Brugge vermoedde dat de grafelijke hof en de burcht dezelfde zijn (J.P. ter Brugge, ‘De opgraving “Hogewerf ”’, 
Terra Nigra 124 (1992) 4-6). 

6  Het aardewerk is onderzocht door Ilse Scholten onder begeleiding van Epko Bult. 
7  Epko Bult is werkzaam als archeoloog van Delft en als universitair docent middeleeuwen aan de Faculteit der Ar-

cheologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
8  T. de Ridder, E. Bult en E. Beukers (red.), Tijdschrift Westerheem. Special 3: Graven in Holland (2014).
9  Mostert, ‘De graaf van Holland, het grafelijk hof en de hoven van de graaf, 7-14.
10  S.J. Kluiving e.a., Synthese Vlaardingen Stadshart. Interdisciplinair archeologisch en geoarcheologisch onderzoek van het 

Stadshart in Vlaardingen, IGBA Rapport 2014-01 (Amsterdam 2014).

 p. 238  Yvonne Bos-Rops | Schenkingen, privileges en het ontstaan van een systeem
1  W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (Berlijn 1896) 627-628.
2  E.G. Franz, Einführung in die Archivkunde (Darmstadt 1993) 8-9; Wattenbach, Schriftwesen, 628.
3  Franz, Einführung, 8-9; Wattenbach, Schriftwesen, 632-636; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 

Italien, Deel I (Leipzig 1912) 181 (n. 4).
4  J.C. Kort, Het archief van de graven van Holland: 899-1581, Deel I (’s-Gravenhage 1981) 70; P.A. Meilink, Het archief van de 

abdij van Egmond (’s-Gravenhage 1951) 8 (n. 6); O.A. Opperman, Fontes Egmundenses (Utrecht 1933) 127, 211 e.v.
5  Nationaal Archief (NL-HaNA), Den Haag, Archief van de Graven van Holland (AGH), toegangsnummer 3.01.01, inv. 

nr. 187. Twee teksten uit respectievelijk 1198 en 1200 zijn overgeschreven in latere oorkonden uit 1294, respectieve-
lijk 1362 (NL-HaNA, AGH, 3.01.01, inv. nrs. 975 en 619).

6  NL-HaNA, AGH, 3.01.01, inv. nrs. 1 (1210), 2 (1214), 174 (1213).
7  J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Deel I (’s-Gravenhage/Haarlem 1971) 

165-168.
8  Oorkondenboek van Holland en Zeeland (hierna: OHZ) tot 1299. Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222, A.C.F. Koch ed. (’s-

Gravenhage 1970) 34, 46-47. Zie in hetzelfde boek ook pagina’s 71 en 105.
9  Meilink, Egmond, 9-10.
10  Kort, Archief, 18-26, 36-37.

Noten 
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11  Kort, Archief, 13. Zie de opsomming van vijftien grafelijke hoven in: Kort, Archief, 24-26.
12  Kruisheer, Oorkonden I, 168.
13  Meilink, Egmond, 8; Opperman, Fontes, 104*-134*; Kort, Archief, 33-34.
14  Kort, Archief, 70-71 (n. 657 en n. 659).
15  Kruisheer, Oorkonden I, 5.
16  Kruisheer, Oorkonden II, nrs. 1-4, 6-9.
17  G. Tessier, La diplomatique (Paris 1962) 28; Meilink, Egmond, 110 (inv. nr. 3).
18  Tessier, Diplomatique, 24-25.
19  J.G. Kruisheer, ‘De kanselarij van graaf Dirk VII van Holland’, Nederlands Archievenblad 70 (1966) 99-110; Kort, Archief, 

24-26.
20  NL-HaNA, AGH, 3.01.01, inv. nr. 706; Kort, Archief, 66. De meningen over de datum lopen uiteen van jaren tussen 

1277 en 1284 (Kort, Archief, 63-64).
21  Kort, Archief, 71.
22  Helemaal veilig waren de charters namelijk niet, zoals bleek toen bij de opvolging van Willem V in 1351. Het archief 

(mogelijk charters die bij de rentmeester van Noord-Holland lagen) werd door zijn tegenstanders ontvreemd en pas 
in december 1354 terugbezorgd. Willem V gaf in 1355 opdracht tot het vervaardingen van de schrijn (Kort, Archief, 73).

23  Custos et conservator archivi en custodie privilegiorum, registrorum et litterarum comitatus Hollandie (Kort, Archief, 40 (n. 
303)).

 p. 247  Peter Ilisch | Hele en halve penningen
1  Peter Ilisch, ‘The development of coinage in the northern, western and eastern parts of Lower Lotharingia in the 

tenth and eleventh centuries compared’, Revue Belge de Numismatique 159 (2014) 67-76. 
2  Peter Ilisch, ‘Metrologische Tendenzen in Niederlothringen, ca. 950-1050’, in: Kenneth Johnson en Brita Malmer 

(red.), Sigtuna Papers. Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-Age coinage, 1-4 June 1989 (Stockholm 1990) 129-131.
3  Oorkondenboek Sticht Utrecht (hierna: OSU), Deel I,  S. Muller Fz. en A.C. Bouman ed. (Utrecht 1920) nrs. 101, 134, 136.
4  Peter Ilisch, ‘Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen I: Die Münzprägung in den Räumen Utrecht und 

Friesland im 10. und 11 Jahrhundert’, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85 (1997/1998) 1-272.
5  Nikolai Bauer, ‘Die russischen Funde abendländlischer Münzen des 11. und 12. Jahrhunderts’, Zeitschrift für Numis-

matik 39 (1929) 114 (nr. 36).

 p. 254  René Proos | De stoel van Overschie
1  J. Loopik (red.), Hof van Cyrene - Wonen aan de Schie. Bochtafsnijding Delftse Schie, vindplaats 1, ADC Rapport 3617 

(Amersfoort 2015); J. Loopik (red.), Hof van Cyrene - Wonen aan de Schie westzijde. Bochtafsnijding Delftse Schie, gemeente 
Schiedam, ADC Rapport 3990 (Amersfoort 2016). 

2  C. Hoek, ‘’s Gravenhuize’, Rotterdams Jaarboekje (1962), 230-240; C. Hoek, Kethel, Overschie, Verslagen van afdeling 
oudheidkundig onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, kwartaal 1 en 2 (z.p. 1964) 1.

3  978 ± 27 BP = 1067 ± 46 AD (gekalibreerd met behulp van CalPal (http://www.calpal-online.de/).
4  Spoor 1274, een ophogingslaag uit 1150-1200 die over oudere ongedateerde ophogingen ligt, bevatte voornamelijk 

fragmenten van Andenne-aardewerk. 
5  Spoor 1333.
6  De mestige ophogingslaag bevatte fragmenten van Paffrath-, Pingsdorf-, Andenne- en kogelpot-aardewerk.
7  In Spijkenisse werd in 1985 bij de opgraving van een boerderij uit de late 9de eeuw een intact gebleven, klein kruk-

je of voetenbankje gevonden. Zie hiervoor: M.M.A. Veen, ‘Middeleeuwse houtbouw uit Spijkenisse–Hartel West’, 
BOORbalans 2 (1992) 237-251.

8  http://historiek.net/middeleeuwse-zegelring-gevonden-in-groningen/9264/ (laatst geraadpleegd op 18 september 
2018).

9  Persoonlijke mededeling van J. Kramer, restaurateur van de stoel.
10  Persoonlijke mededeling van J. Kramer, restaurateur van de stoel.
11  De zogenoemde bisschopsstoel van de kerk van Gamla Uppsala (Zweden) dateert uit de jaren tussen 1156 en 1164. 

(informatie via http://thomasguild.blogspot.nl/2013/05/revisiting-medieval-turned-chair-of.html.)
12  H. Appuhn, ‘Beiträge zur Geschichte des Herrschersitzes im Mittelalter. I.: Gedrechselte Sitze’, Aachener Kunstblätter 

des Museumsvereins 48 (1979) 25-52, aldaar 40 (afb. 8). 
13  Oorkondenboek van Holland en Zeeland (hierna: OHZ) tot 1299. Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222, A.C.F. Koch ed. (‘s- 

Gravenhage 1970) nr. 55.
14  OHZ, nr. 88.
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Noten 

15  C. Hoek, ‘Begraven hofsteden in het Maasmondgebied’, in: T.J. Hoekstra, H.L. Janssen en I.W.L. Moerman (red.), 
Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel (Zutphen 1981) 122-143, aldaar 137 (afb. 10) geeft een goede indruk van 
ligging en uiterlijk van de hof van Egmond in Overschie. 

16  A. Carmiggelt, A.J. Guiran en M.C. van Trierum, Lijst van archeologisch belangrijke plaatsen in de gemeente Rotterdam. 
Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 13 van de Monumentenverordening Rotterdam 2003 (Rot-
terdam 2007) 32-33.

17  M. van der Kooy, ‘De Hof te Schie’, Holland. Regionaal-historisch Tijdschrift 4.2 (1972) 36-50, aldaar 41.

  p. 264  Gilles de Langen en Hans Mol | Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw
1  G.J. de Langen en J.A. Mol, ‘Church Foundation and Parish Formation in Frisia in the Tenth and Eleventh Centu-

ries. A Planned Development?’, The Medieval Low Countries. An Annual Review 4 (2017 [2018]) 1-55.
2  E.H.P. Cordfunke, ‘Het kerkenbezit van de abdij Egmond in de 12de eeuw’, in: G.N.M. Vis (red.), Het klooster Egmond. 

Hortus conclusus (Hilversum 2008) 145-166, aldaar 146-152; K. Nieuwenhuijsen, Strijd om West-Frisia. De ontstaansge-
schiedenis van het graafschap Holland (Utrecht 2016) 154-158.

3  Marco Mostert, ‘De kerstening van Holland (7e tot 12e eeuw)’, Holland Historisch Tijdschrift 25 (1993) 125-155, aldaar 133.
4  P. Vos en S. de Vries, 2e generatie paleogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0) (Utrecht 2013) via www.archeolo-

gieinnederland.nl (geraadpleegd op 13 mei 2018).
5  S. Molenaar, C.M. Soonius en D. Bekius, Noord-Holland Laagland. De archeologie en het landschap in 7 lagen, RAAP-

rapport 1838 (Weesp 2009) kaartbijlage 6.
6  In 1969 al gesignaleerd door J.C. de Cock, ‘Veenontginningen in West-Friesland’, Westfriese Oudheden 12 (1969) 156-

158, die er echter daarom een bovenloop van de Zijpe van maakte. 
7  Voor de Romeinse tijd: H. Schoorl. De convexe kustboog I (Schoorl 1999) 18-20; Vos en De Vries, Paleogeografische kaar-

ten.
8  Oorkondenboek van Holland en Zeeland (hierna: OHZ) tot 1299, Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222, A.C.F. Koch ed. (’s-

Gravenhage 1970) nr. 55.
9  J.K. de Cock, ‘Kinlosun’, Naamkunde 12 (1980) 201-205.
10  R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff, Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (2de druk; Amsterdam 1989) 207.
11  De rug zal tevens een uitloper hebben gehad tussen Wieringen en Medemblik, omdat die gouwen ook elk eigen 

veenontginningen hadden.
12  Zie voor het volgende: K. van Vliet, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zut-

phen 2002) 74-76. Vgl. D.P. Blok, ‘De Hollandse en Friese kerken van Echternach’, Naamkunde 6 (1974) 167-184.
13  ‘Vita Sancti Adalberti Confessoris’, G.N.M. Vis ed., in: Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de mid-

deleeuwen (Leiden 1987) 1-86, aldaar 54-55.
14  J. Semmler, ‘Zehntgebot und Pfarr-Termination in karolingischer Zeit’, in: H. Mordek (red.), Aus Kirche und Reich. 

Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter (Sigmaringen 1983) 33-44.
15  De Langen en Mol, ‘Church Foundation’, 16-20.
16  Zie de bepaling voor de nieuwe parochie Houweningen ten opzichte van haar moederkerk Sliedrecht in 1105: OHZ 

I, nr. 93.
17  Van Vliet, In kringen van kanunniken, 208 en 316 (n. 1295).
18  OHZ I, nr. 84. 
19  Alpertus Mettensis, De diversitate temporum, H. van Rij ed. (Amsterdam 1980) 80-81.
20  Een eerste verkenning levert alleen gegevens op voor Ouddorp onder Alkmaar: Verslagen van kerkvisitatiën in het 

bisdom Utrecht uit de 16de eeuw, F.A.L. van Rappard en S. Muller Fzn. ed. (Amsterdam 1911) 481. Zie hierna ook de 
informatie over Sliedrecht.

21  We maken daarbij dankbaar in GIS gebruik van de dataset van Rombert Stapel die zich mede baseerde op de paro-
chiekaart van S. Muller Hzn. e.a. in A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland. Deel 6 (’s-Gravenhage 1920).

22  Gebaseerd op een uitgebreide selectie aan bronnen en literatuur, waaronder de reeds aangehaalde studies van 
Blok, Cordfunke en Van Vliet. Ook te noemen zijn: E. den Hartog, De oudste kerken van Holland (Utrecht 2002); J.G.C. 
Joosting en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, 
Delen I en II: De indeeling van het bisdom (‘s-Gravenhage 1906/1915); A.M. Numan, Noord-Hollandse kerken en kapellen 
in de Middeleeuwen ca. 720-1200 (Zutphen 2005). 

23  J.K. de Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland (Groningen 1965) 213-220.
24  OHZ I, nr. 90.
25  De Ursulakerk van Warmenhuizen zal een latere afsplitsing van Oudkarspel zijn.
26  Vóór de Noormannentijd beschikte de Utrechts Sint-Maartenskerk in Schoorl, Hargen, Aagtdorp en Bergen over 
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flink wat goederen volgens het Cartularium Radbodi.
27  Ook de grafelijke kerk van Delft was aan deze heilige gewijd. Cordfunke, ‘Kerkenbezit Egmond’, 148-149, signaleert 

dat graaf Dirk II nauwe relaties onderhield met dat hof, maar dat geldt ook voor de bisschop van Utrecht.
28  R.J. Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht (Utrecht 1997).
29  Bij het natrekken van de heiligen van ‘secundaire’ Echternachse parochiekerken blijkt trouwens dat er nergens 

sprake is van devoties die specifiek zijn voor die abdij.
30  Onder meer gebaseerd op de gegevens van I.H. Gosses, Welgeborenen en huislieden, onderzoekingen over standen en staat 

in Holland (Groningen 1926); J.Ph. de Monté Verloren, ‘Hoven in Holland’, in: Opstellen aangeboden aan prof. jhr. Dr. 
D.G. Rengers Hora Siccama (Utrecht 1942) 107-157; P.A. Meilink, Het archief van de abdij van Egmond I (Den Haag 1951); 
J.C. Kort, Het archief van de graven van Holland 889-1581. Deel I (’s-Gravenhage 1981) Inleiding.

 p. 274  Marco Mostert | Onruststokers aan de randen van het Rijk
1  Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse 

gebeurtenissen, Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder ed. (Hilversum 2012).
2  De tekst van de aangegeven hoofdstukken wordt, met Nederlandse vertaling, gegeven in Ad Flaridingun. De volledige 

tekst van Thietmar is uitgegeven met een Duitse vertaling in: Thietmar von Merseburg, Chronik, R. Holtzmann ed. 
en Werner Trillmich vert. (Darmstadt 1985).

3  Uitgegeven met een Nederlandse vertaling als Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd & een fragment over bis-
schop Diedrik I van Metz, Hans van Rij en Anna Sapir Abulafia ed. en vert. (Amsterdam 1980).

4  Gesta episcoporum Cameracensium, L.C. Bethmann ed., Monumenta Germaniae Historica (MGH), Scriptores 7 (Han-
nover 1846) 402-489.

5   Adelbold, Vita Heinrici II imperatoris, uitgegeven met een Nederlandse vertaling als ‘De Vita Heinrici II imperatoris 
van bisschop Adelbold van Utrecht’, H. van Rij ed. en vert., in: C. Dekker e.a. (red.), Nederlandse historische bronnen 3 
(Amsterdam 1983) 8-95.

6   Stefan Weinfurter, Heinrich II. Herrscher am Ende der Zeiten (3e druk; Regensburg 2002).
7  Zie Weinfurter, Heinrich II, 36, 59-92, 206-220.

 p. 282  Tijdingen | Een eeuwenoude veldslag in de Broekpolder
1  Voor meer informatie over de discussie omtrent re-enactment, beleving en geschiedwetenschap, zie onder meer 

F. van Vree, ‘Beleef het verleden! De enscenering van de historische ervaring in de populaire cultuur’, Groniek 180 
(2008) 269-278; I. McCalman en P.A. Pickering (red.), Historical Reenactment. From Realism to the Affective Turn (Basing-
stoke 2010).

 p. 292  Beeldessay | De verbeelding van de Slag
1  Dedalo Carasso (red.), Helden van het vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij 

van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863 (Amsterdam 1991).

 p. 312  Uithoek | Het Valkhof in Nijmegen
1  Voor de Uithoek is gebruik gemaakt van: E.F.M. Boshouwers, Het Valkhof en de stad Nijmegen (Nijmegen 2003); Thiet-

mar van Merseburg, Chronik, Werner Trillmich ed. (Darmstadt 2011); Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd, 
Hans van Rij ed. (Hilversum 1999); Hetty Pieterse, Dolly Verhoeven e.a. (red.), Het Valkhof. 2000 jaar geschiedenis (Nij-
megen 2014).
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Dick E.H. de Boer (1947) is emeritus hoogleraar middel-
eeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij publiceerde veel over de middeleeuwse geschiedenis 
van Holland, waaronder het boek Graven van Holland. 
Portretten in woord en beeld dat hij samen met E. Cord-
funke schreef. Contact: d.e.h.de.boer@rug.nl 

Yvonne Bos-Rops (1951) is historicus en archivaris. Zij 
vervulde diverse functies in het Nederlands archiefwe-
zen en is momenteel werkzaam bij het Nationaal Archief 
in Den Haag. Haar proefschrift Graven op zoek naar geld 
(Hilversum 1993) gaat over de financiën van de graven van 
Holland in de jaren 1389-1433. Met Marijke Bruggeman 
en Erik Ketelaar schreef zij Archiefwijzer. Handleiding voor 
het gebruik van archieven in Nederland (Bussum 2005). Zij 
publiceert verder over archiefaangelegenheden (zoals de 
beroepscode voor archivarissen) en over onderwerpen uit 
de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Holland. 
Contact: bosrops@planet.nl 

Peter Ilisch (1947) is numismaticus en was tot zijn pen-
sionering als conservator munten en zegels verbonden 
aan het Westfälisches Landesmuseum (tegenwoordig: LWL-
Museum für Kunst und Kultur). Ook doceerde hij aan de 
Wilhelms-Universiteit in Münster. 
Contact: peter.ilisch@uni-muenster.de 

Sjoerd Kluiving (1963) is als universitair docent geologie 
/ landschapsarcheologie verbonden aan de afdeling Ar-
cheologie van de faculteit Letteren bij de Vrije Universi-
teit. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf GEO-LOGICAL 
dat onderzoek doet op het raakvlak tussen het fysische 
landschap en cultuurhistorie. Kluiving richtte in 2018 de 
stichting DOE21 op: Duurzaam Onderzoek en Educatie 
voor de 21ste eeuw. Contact: kluiving@geo-logical.nl 

Paul Knevel is universitair hoofddocent Publieksgeschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam
Contact: P.Knevel@uva.nl 

Gilles de Langen (1959) studeerde geschiedenis en ar-
cheologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (promotie 
aldaar in 1992). Hij is provinciaal archeoloog van de pro-
vincie Fryslân en werkt sinds 2015 tevens als onderzoe-
ker middeleeuwse archeologie aan de Fryske Akademy 

te Leeuwarden. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar 
archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wier-
denlandschap verbonden aan de RUG.
Contact: g.delangen@fryslan.frl

Hans ( J.A.) Mol (1954) studeerde middeleeuwse geschie-
denis en historische geografie aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam (promotie aldaar in 1991). Hij is als on-
derzoeker middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de 
Fryske Akademy te Leeuwarden en is sinds 2003 tevens 
actief als bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese 
landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. 
Contact: hmol@fryske-akademy.nl

Marco Mostert (1957) is hoogleraar middeleeuwse ge-
schiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde 
onder andere over de vroege middeleeuwen in Holland 
en Friesland. Contact: M.Mostert@UU.nl 

Kees Nieuwenhuijsen (1954) is van oorsprong bioloog, 
maar houdt zich al vele jaren bezig met de vroege ge-
schiedenis van Vlaardingen en Holland. Hij publiceerde 
onder meer Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis 
van het graafschap Holland: 900-1100. In juni 2018 had hij 
de supervisie over de heropvoering van de Slag bij Vlaar-
dingen. Contact: kees.nieuwenhuijsen@tip.nl 

René Proos is provinciaal adviseur archeologie bij de pro-
vincie Zuid-Holland en coördinator van het project ‘Ont-
staan van Holland’ waarin provincie, diverse gemeenten 
en andere partijen samenwerken om meer aandacht te 
genereren voor de periode 1000-1300 in Noord- en Zuid-
Holland. Contact: RHP.Proos@pzh.nl of ontstaanvanhol-
land@pzh.nl.

Tim de Ridder (1969) is stadsarcheoloog van Vlaardingen. 
Hij schreef in 2006 het projectplan ‘Graven in Vlaardin-
gen’. Dit project had als doel om meer aandacht te beste-
den aan de Slag bij Vlaardingen en aan het belang van 
Vlaardingen in de 11de eeuw. Hij schreef en werkte mee 
aan diverse publicaties over Vlaardingen rond 1018. 
Contact: t.de.ridder@vlaardingen.nl

Wouter Linmans, Henk Looijesteijn en Ad van der Zee 
zijn redacteuren van Holland.

Over de auteurs

Holland 20184 binnenwerk.indb   311 27-11-18   15:05



312  

Duizend jaar geleden rees hoog bo-
ven de Waal bij Nijmegen een indruk-
wekkend paleis, de keizerpalts van 
Karel de Grote (800-814). Het werd 
gebouwd aan het einde van de 8ste 
eeuw in opdracht van de vereerde kei-
zer. Nijmegen werd daarmee een van 
de belangrijkste paltsen van het Duitse Keizerrijk. 
Het was de grootste palts op ‘Nederlands’ grond-
gebied. Komende over de rivier vanuit het zompi-
ge en platte westen moet het gebouwencomplex 
des te indrukwekkender zijn geweest.

Keizer Hendrik de Heilige (1002-1024) kwam 
hier ongeveer iedere drie jaar. Gedurende zijn 
regering kwam hij zeven keer in Nijmegen. In 
1018 bleef hij hier het langst, van maart tot en 
met mei. Hij vierde er Pasen, op 6 april, een van 
de hoogtijdagen waarop de keizer daadwerke-
lijk gekroond ging. Ongetwijfeld zullen vele hoge 
edelen ook aanwezig zijn geweest: als de keizer 
aanwezig was, hield hij de Rijksdag. Daarvoor 
kwamen honderden, zo niet duizenden, mensen 
naar Nijmegen. Naast de palts verrees dan een 
ware tentenstad, waarvan de latrinekuilen zijn te-
ruggevonden door archeologen.

Van de tijd van Hendrik rest tegenwoordig al-
leen de Sint-Nicolaaskapel, nog grotendeels zo-
als gebouwd door keizer Otto III (983-1002), ver-
moedelijk ter nagedachtenis aan zijn in Nijmegen 
gestorven moeder, keizerin Theophano. De acht-
hoekige paltskapel is gebouwd naar het voorbeeld 
van de paltskapel van Karel de Grote in Aken, de 

lievelingsverblijfplaats van Otto III, en stond los 
van de andere paltsgebouwen. De kapel is, zoals 
het Romaanse kerken betaamt, tamelijk donker. 
Als de keizer er ter kerke ging, bevond hij zich met 
zijn gevolg op de galerij en had hij goed uitzicht 
op het altaar. Graaf Dirk zal er allicht ook de mis 
hebben bijgewoond, misschien wel dicht bij zijn 
keizerlijke aangetrouwde oom. 

Of hij zocht in de schemerige kapel geestelij-
ke bijstand, nadat zijn oom, naar aanleiding van 
klachten van onder meer de bisschop van Utrecht, 
had bevolen dat zijn burcht in Vlaardingen moest 
worden afgebroken. Dirk kon Hendrik niet ver-
murwen en vertrok, vastbesloten zijn bezit te ver-
dedigen. Ongetwijfeld wist hij dat de keizer al el-
ders zou zijn als de aanval kwam, en dat hij andere 
zaken aan zijn hoofd had. Oom kon nooit lang 
boos blijven. Plaatselijke vetes waren nu eenmaal 
gewoon en deze beslechten was één van de kei-
zerlijke taken. Toen Hendrik in 1021 weer naar Nij-
megen kwam, was Dirk al lang weer verzoend met 
zijn tegenstanders. Wellicht zal ook hij toen weer 
van de partij zijn geweest in Nijmegen.1

Het Valkhof in 
Nijmegen
Henk Looijesteijn 

Illustratie Maarten Streefland
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