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1. Inleiding

In de eerste jaren van het nieuwe millennium gaf het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) 
te kennen werkzaamheden te willen uitvoeren in het waterwingebied Solleveld. Het ging daarbij 
om een “optimalisatie van de winningsmiddelen”, inhoudende het vergroten van de huidige 
infiltratieplassen, de aanleg van enkele nieuwe puttentracés en de ontmanteling van oude niet 
meer te gebruiken puttenreeksen. Genoemde werkzaamheden zouden zich zowel op grondgebied 
van de gemeente Den Haag als op dat van de gemeente Westland (Monster) afspelen.

Na overleg met vertegenwoordigers van beide gemeentes, te weten de afdeling Archeologie 
van de gemeente Den Haag en het vakteam Archeologie van de gemeente Delft,1 werd 
besloten voorafgaand aan alle werkzaamheden een Bureauonderzoek voor de archeologische 
waarden van het gebied uit te voeren. Dit is gedaan door de afdeling Archeologie van de 
gemeente Den Haag.2 Dit onderzoek maakte duidelijk dat er op Haags grondgebied een aantal 
duidelijke archeologische en cultuurlandschappelijke waarden aanwezig was en dat de geplande 
grondwerkzaamheden daar een aanslag op zouden doen. Het maakte ook duidelijk dat het 
Westlandse deel door gebrek aan archeologisch veldwerk in het verleden nog niet meer dan een 
archeologische verwachting had. Het vakteam Archeologie heeft daarop in opdracht van DZH 
een Inventariserend Veldonderzoek-boringen op het Westlandse deel uitgevoerd.3 Dat heeft 
vervolgens geresulteerd in een aantal opgravingen. De resultaten daarvan vallen buiten het bestek 
van dit verslag en zullen daarom ook niet verder worden behandeld. 

1 De gemeente Westland was enige tijd daarvoor een samenwerkingsverband met de gemeente Delft aangegaan 
inzake de zorg voor het archeologisch erfgoed in deze gemeente. (Tegenwoordig: Erfgoed Delft en Omstreken.)Tegenwoordig: Erfgoed Delft en Omstreken.)

2 Waasdorp 2004.

3 Bult e.a. 2004.

Afb. 1.2  De zandwinplas in Solleveld, waarnaast de opgraving heeft plaatsgevonden
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Duidelijk was dus dat de door DZH geplande werkzaamheden de aanwezige archeologische 
waarden op verschillende plaatsen ernstig zouden bedreigen. Dat gold vooral voor het gebied ten 
noorden van de zandwinningsplas, de verreweg grootste en diepste waterpartij van het gebied.4 
Daar namelijk waren bij eerder onderzoek, uitgevoerd in 1987 door de gemeente Den Haag, 
resten aangetroffen van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen.5

Gelukkig konden de plannen van DZH zo worden bijgesteld, dat in dit deel van het gebied geen 
verstoringen van de bodem zouden optreden. De vergroting van de betreffende plas zou op een 
andere, minder kwetsbare plaats worden gerealiseerd, namelijk aan de oostelijke kant, waar geen 
archeologische waarden bekend waren. 
Ook ten zuiden van de grote zandwinningsplas zouden verschillende soorten 
graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Een grootschalige ingreep was de aanleg van een 
verbinding tussen dit water en de daar ten zuiden van gelegen infiltratieplas. Veel kleinschaliger, 
maar wellicht ook verstorend, was het voornemen de zuidelijke oever van de grote plas een 
corrigerende behandeling te geven. Deze plannen konden niet worden gewijzigd: voor DZH 
was de uitbreiding van de plas aan deze zijde essentieel. Juist aan deze kant echter was in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw een vroegmiddeleeuws grafveld aangetroffen. Weliswaar was 
de geplande grote vergraving bijna 40 meter van die opgravingslocatie verwijderd, maar omdat 
bij dat onderzoek de omvang van het grafveld niet duidelijk geworden was, kon niet uitgesloten 
worden dat de werkzaamheden het grafveld zouden raken. Door de afdeling Archeologie 
uitgevoerd booronderzoek wees bovendien uit dat ter plekke een duidelijke bodem in de grond 
aanwezig was. Het was al met al evident dat behoud in situ geen optie was en dat uit oogpunt van 
archeologische monumentenzorg een opgravingsonderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden 
moest worden uitgevoerd. Ook het Drinkwaterbedrijf was daar van overtuigd. De afdeling 
Archeologie kreeg daarom de opdracht de bedreigde terreinen in het najaar van 2004 aan een 
Definitief Onderzoek (DO) te onderwerpen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een wisselend team onder leiding van J.A. Waasdorp, met een 
vaste kern in de personen van T. van Rooij (veldtechnicus), E. Eimermann (veldarcheoloog), 
R. Haakman en W. Suijkerbuik (veldmedewerkers). Later werd het team versterkt met D. van 
Baardewijk (veldarcheoloog), de student J. van Zoolingen en J. van der Helm (restaurator). F. 
Simonis (vrijwilliger) hielp ook geregeld mee.
De opgraving werd vanuit DZH gefaciliteerd door N. Aarts. Het ging daarbij om essentiële 
zaken als onderkomen, opslag en graafmachines. Tijdens het onderzoek van de bijzondere graven 
zorgde hij voor een tent die constant doorwerken ondanks de weersgesteldheid mogelijk maakte. 
Zonder zijn bemiddelende rol en zijn ook voor DZH aanstekelijk enthousiasme was de opgraving 
een stuk lastiger uit te voeren geweest. Ook het grondbedrijf Van der Ven moet hier genoemd 
worden. Zij leverden de genoemde faciliteiten, maar dachten ook mee om de beste oplossingen te 
bieden. 

Het voor u liggende rapport is de schriftelijke neerslag van het opgravingsonderzoek en de 
daarna volgende uitwerking. Het rapport is als volgt ingedeeld: eerst worden, in hoofdstuk 2, de 
bekende gegevens, zoals bijeengebracht in het Bureauonderzoek, nog eens kort belicht. Daarna 
wordt de opgraving kort beschreven (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op 
de aangetroffen sporen en structuren (hoofdstuk 4) en op de aardewerk- en metaalvondsten 

4 De zandwinningsplas is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

5 Zie Magendans e.a. 1988.
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(hoofdstuk 5). In de daarop volgende synthese (hoofdstuk 6) worden alle gegevens voor zover 
mogelijk met elkaar in verband gebracht en in een breder kader geplaatst. Conclusies sluiten 
het rapport af. In de bijlage is een deelrapport, afkomstig van fysisch antropoloog E. Smits, 
opgenomen. 

Een speciaal woord van dank is verschuldigd aan M. Dijkstra en J. Nicolay, beiden autoriteit op 
het gebied van de vroege middeleeuwen. Ze waren bereid om een helpende hand te bieden bij 
het dateren van zowel de grafvondsten uit 2004 als die van Peeters en Braat en waren zo genereus 
ons de relevante typologieschema’s aan te reiken. Het heeft zonder twijfel geresulteerd in een 
verbetering van de kwaliteit van het onderzoek.
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2. Bekende gegevens

In een eerder stadium is al een Bureauonderzoek aangaande de archeologische waarden en 
verwachtingen van Solleveld uitgevoerd.6 Hieronder worden deze gegevens nog eens kort op een 
rijtje gezet, met wat meer aandacht voor het grafveld en de directe omgeving daarvan.

2.1 De geologie van het gebied

Solleveld maakt deel uit van het uit het Laagpakket van Rijswijk (Oude Duin en Strandzanden) 
opgebouwde strandwallenlandschap, dat langs de West-Nederlandse kust gelegen is (afb. 2.1). 
Het gaat daarbij om zandruggen die door laagtes, de strandvlaktes, worden afgewisseld. De 
strandvlaktes zijn vrij snel na de vorming met veen dichtgegroeid en daarna vaak met zand 
overstoven. Een strandvlakte van minimaal 75 meter breed loopt iets ten westen van de grote 
zandwinplas evenwijdig aan de kust. De daaruit afkomstige veenlagen zijn gevonden bij een 
inventariserend booronderzoek uit 1986 en bij de opgravingen ter hoogte van de randsloot die de 
afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag in 1987 heeft uitgevoerd (afb. 2.2).7 Het veen 
bevindt zich circa 2 meter onder het huidige oppervlak en is met zand afgedekt. Het grafveld van 
Solleveld ligt aan de rand van deze strandvlakte.
Juist in dit deel van het kustgebied is de elders tot diep in het achterland reikende middeleeuwse 
overstuivingslaag van de Laag van Den Haag (Jong Duin) nagenoeg afwezig. Dat betekent 
dat Solleveld, en daarmee de opgravingslocatie, vooral een gebied is waar het kalkloze Oude 
Duinzand (Laag van Voorburg) dagzoomt. Het ontbreken van de Laag van Den Haag heeft 
belangrijke consequenties voor de op het terrein aanwezige archeologische vindplaatsen: ze zijn 
in de regel minder goed geconserveerd en liggen meestal vlak onder of zelfs aan het oppervlak. 
Daarmee zijn ze uiterst kwetsbaar voor verder verval en verstoring. 

6 Waasdorp 2004.

7 Voor het booronderzoek: Van der Valk 1986; voor de opgraving: Magendans e.a. 1988.

Afb. 2.2  Veen van de strandvlakte op 2 meter onder huidig maaiveld.
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2.2 Cultuurhistorie 

Solleveld is, hoewel het momenteel naast waterwingebied ook beschermd natuurgebied is, 
bepaald niet ongerept. Sprake is van een duidelijk cultuurlandschap, met wortels die eeuwen ver 
terugreiken. Het gebied waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden, is overwegend vlak 
zonder duidelijke opgestoven duinen. Vlak bij de opgravingslocatie wordt die vlakte onderbroken 
door een stelsel van langgerekte, parallel aan elkaar lopende dijkjes; het zogenaamde 
walletjescomplex.8 De ruggen zijn, hart op hart gemeten, niet meer dan 15 meter van elkaar 
verwijderd; de totale lengte daarentegen bedraagt meer dan 400 meter. Het complex is afgebeeld 
op de kaart van Delfland gemaakt door Kruikius uit 1712 en dus minstens driehonderd jaar oud 
(afb. 2.3). De aanleg gaat wellicht zelfs terug tot in de middeleeuwen.9 Mogelijk is hier sprake 
geweest van een cultuurtechnische maatregel om verstuiving tegen te gaan; dat was een strijd 
die langs de kust altijd weer moest worden geleverd. Het is ook denkbaar dat het te maken heeft 
gehad met de waterhuishouding ter plekke. Op de kaart van Kruikius is te zien dat er in de 18de 
eeuw nog meer van dit soort complexen aanwezig waren. Die zijn echter alle in de loop van de 
vorige eeuw door de verstedelijking verdwenen. Het walletjescomplex van Solleveld is het enige 
in de regio dat nog in redelijke staat aanwezig is en daarom uniek in zijn soort.10 
Op de kaart van Kruikius is te zien dat het walletjescomplex deel uitmaakt van een groter in 
cultuur gebracht gebied dat staat vermeld als Zollevelt. Binnen dat gebied is ook een boerderij 
afgebeeld. De funderingen van deze boerderij zijn nog steeds aanwezig en vormen eveneens 
een belangrijk cultuurhistorisch relict: resten van boerenbedrijven die in het verleden het 
duingebied exploiteerden zijn bijna allemaal verdwenen. Ook deze funderingen werden overigens 
in de oorspronkelijke plannen van DZH bedreigd. Gelukkig kon ook in dit geval een zodanige 
planaanpassing plaatsvinden dat behoud gerealiseerd is. Daartoe zijn door de Vereniging 
van amateurarcheologen AWN de funderingen van loszittend puin en intensieve begroeiing 
ontdaan.11 Daarna is het geheel bedekt met grond ter conservering. 
Op de kaart van Kruikius is ook te zien dat het walletjescomplex begrensd is door iets wat 
een wat steviger of dubbele wal lijkt. Aan de noordoostzijde loop deze door tot voorbij het 
walletjescomplex en tot aan de “Rhijnwegh”, de oude verbindingsweg van het Rijn- naar het 
Maasgebied langs de kust en door de duinen. Het was toentertijd de begrenzing van de in cultuur 
gebrachte zone. 
Ook van deze wal zijn tot op de dag van vandaag delen bewaard gebleven. Voor de archeologie is 
ze van grote waarde geweest, omdat ze als conservator heeft dienst gedaan: juist onder deze wal 
kwamen de resten van het Merovingische grafveld te voorschijn (zie paragraaf 2.4). 
Als laatste zichtbare cultuurhistorische element moet nog een vinkenbaan genoemd worden. 
Deze is gelegen binnen het in cultuurgebrachte areaal van Solleveld. Vinkenbanen waren bedoeld 
om verschillende soorten vinken te vangen in een tijd dat ze bij ons op het menu stonden. 
Van wanneer deze dateert is onbekend. Gelukkig kon ook dit landschapselement, ondanks alle 
grondwerkzaamheden, behouden blijven. 

8 Ook elders in het gebied zijn nog steeds verschillende walpatronen zichtbaar. De meest duidelijke zijn die op 
Monsters grondgebied: de zogenoemde schurvelingen. Deze zijn echter van duidelijk later datum dan het 
onderhavige walletjescomplex. 

9 Van der Valk 1986, p. 6-7.

10 Het complex is niet helemaal ongeschonden. In de vorige eeuw is er door de toenmalige Westlandse 
Duinwaterleiding Maatschappij (WDM) een tweetal infiltratieplassen in aangelegd. 

11 Voor de details zie Van der Valk & Beekman.
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2.3 Verstoringen 

Solleveld is tot op de dag van vandaag weinig van karakter veranderd. Dat is natuurlijk voor 
een deel te danken aan het feit dat het terrein na de oorlog onderdeel is geworden van een 
waterwingebied. Dat heeft er voor gezorgd dat het grotendeels onbebouwd is gebleven. 
Niettemin hebben er bij tijd en wijlen bodemverstoringen plaatsgevonden. Deze zullen altijd 
slecht voor eventuele archeologische resten geweest zijn: bij gebrek aan de beschermende 
overstuivingslaag van de Laag van Den Haag hebben deze altijd aan of vlak onder het oppervlak 
gelegen. 
Deels verstoord is in elk geval het gedeelte pal ten noordoosten van de bovengenoemde wal, 
de grens van het in cultuurgebrachte Solleveld. In dit deel is in het laatste kwart van de 19de 
eeuw een bos aangelegd. Onderzoek in 1987 heeft duidelijk gemaakt dat ten behoeve van die 
aanplant vele aan elkaar evenwijdige sleuven gegraven zijn. Deze hebben de bodem stelselmatig 
tot vrij grote diepte verstoord. In de oorlogsjaren werd dit bos overigens op last van de bezetter 
grotendeels gekapt voor een beter schootsveld in het geval van een invasie. 
Na de oorlog werd het zand uit het zuidoostelijk deel van dit voormalige bos grootschalig 
gebruikt voor werkzaamheden elders in de stad. Het gevolg van deze ontgravingen was de 
grote zandwinningsplas die nog steeds aanwezig is en nu een rol vervult in het systeem van 

m0050

Afb. 2.3  Uitsnede uit de kaart van Delfland (Kruikius) uit 1712 met walletjescomplex en terrein Solleveld.
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waterzuivering voor de drinkwatervoorziening. Duidelijk is dat eventuele archeologie daar 
compleet is verdwenen. Gevreesd moet worden dat daardoor een deel van de vroegmiddeleeuwse 
nederzetting (zie onder) aan de noordoostkant van de plas en een deel van het grafveld aan de 
tegenover liggende zijde van de plas voor altijd verloren zijn gegaan. 
Tenslotte is er specifiek voor de drinkwatervoorziening nog een aantal infiltratieplassen 
aangelegd. Ook bij die plekken is eventuele archeologie verdwenen. 

2.4 Archeologische waarden

Het is al geruime tijd bekend dat Solleveld archeologische waarden herbergt. Ondanks het 
feit dat er in het gebied tot 2004 maar twee opgravingen zijn uitgevoerd, zijn resten uit drie 
verschillende archeologische periodes aangetroffen (afb. 2.4). De betreffende veldonderzoeken 
zijn de opgraving van Braat uit 1955 en het onderzoek van de gemeente Den Haag uit 1987. 
Beide opgravingen komen hieronder bij de beschrijving van de verschillende periodes aan bod.

IJzertijd
In 1987 voerde de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag onderzoek uit in 
het noordoostelijk gedeelte van Solleveld, bij de grens van het toen nog ‘Ockenburgh’ 
geheten kampeerterrein.12 Dit onderzoek werd noodzakelijk geacht omdat het toenmalige 
drinkwaterbedrijf WDM hier van plan was een langwerpige waterpartij aan te leggen, de 
zogeheten randsloot, met daaromheen een leidingenstelsel om de waterstand onder directe 
controle te kunnen houden. Dit onderzoek, waarvan de uitwerking helaas tot nu toe slechts 
summier kon worden gedaan, leverde een aantal belangrijke nieuwe gegevens op.13

De vroegste tekenen van menselijke activiteit ter plekke bleken uit de late ijzertijd te dateren. 
Ongeveer 1 meter onder maaiveld en afgedekt door stuifzand bevond zich een soms tweeledig 
grijs cultuurniveau, dat, gezien de stelselmatige aanwezigheid van keerploegsporen daarin, moet 
worden geïnterpreteerd als een akkerniveau. Aardewerkvondsten in de laag gaven globaal de 
genoemde datering.
Het niveau lijkt zich niet veel verder dan genoemde randsloot in zuidwestelijke richting te 
hebben uitgestrekt; wel lijkt het naar het noordoosten toe redelijk tot goed bewaard te zijn 
gebleven. In elk geval zijn ook op het terrein van de voormalige camping Ockenburgh tijdens 
het onderzoek uit de jaren negentig van de vorige eeuw veel vondsten uit de ijzertijd gedaan, 
afkomstig uit een soortelijke onder stuifzand bedolven laag. Daarbij zijn ook duidelijke 
nederzettingssporen aangetroffen en zelfs enkele kringgreppels.14

Romeinse tijd
Het onderzoek van 1987 leverde ook nogal wat sporen en vondsten uit de Romeinse tijd op. 
Deze moeten, gezien hun ligging, als onderdeel van de grote Romeinse nederzetting van 
Ockenburgh worden gezien. Deze nederzetting was in de jaren dertig van de vorige eeuw voor 
een deel opgegraven door dr. J.H. Holwerda,15 maar bleek dus een stuk groter te zijn dan hij 

12 Tegenwoordig gaat het om een resort dat Kijkduinpark genoemd is.

13 Zie voor een heel kort verslag Magendans e.a. 1988, p. 216.

14 Zie Kersing e.a. 1995, Waasdorp 1998. 

15 Zie Holwerda 1938.
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destijds uit zijn opgraving concludeerde. Wel was duidelijk dat het hier echt de rand van de 
nederzetting moet hebben betroffen: de sporenintensiteit was een stuk lager dan tijdens het 
bovengenoemde onderzoek op de camping zelf en nam bovendien in zuidwestelijke richting 
vrij snel verder af. Het was meteen het belangrijkste resultaat van dit onderzoek. Helaas was de 
kwaliteit van de sporen nogal matig: het vlak was door de aanwezigheid van een groot aantal 
plantstroken ernstig verstoord.

Vroege middeleeuwen
De naam Solleveld is voor de archeologie voor altijd verknoopt met het daar in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw aangetroffen vroegmiddeleeuwse grafveld. Het is tot nu toe ook verreweg de 
belangrijkste site die op dit terrein ontdekt is.
De ontdekking van het grafveld is verbonden met de duintochten van motoragent H.E. 
Peeters. Deze agent met archeologische interesse hield destijds afgravingen in de gaten. Als hij 
archeologische vondsten ontdekte verzamelde hij die, maar stelde ook de toenmalige R.O.B. 
daarvan in kennis. Archeoloog Renaud meldt in één van zijn verslagen hoe de agent hem wel 
eens thuis ophaalde en met de motor meenam om naar aangetroffen sites te gaan kijken.16

Het terrein Solleveld werd regelmatig door Peeters bezocht. Er vond in die tijd grootschalig 
zandwinning plaats, welke met veel grondverzet gepaard ging. De huidige “zandwinningsplas” 
herinnert nog aan die werkzaamheden. Hier was ook het een en ander te verwachten: het 
was vlakbij de bovengenoemde Romeinse nederzetting van Ockenburgh gelegen. Door alle 
grondwerkzaamheden was het ter plekke gaan stuiven, en op één van die plaatsen kwam in 1954 
een aantal Merovingische grafurnen voor de dag. Peeters meldde de vondst aan de bevoegde 
instanties, maar hield de door hem gevonden urnen zelf. 17 Over hoe dat precies in zijn werk is 
gegaan blijft enige onduidelijkheid bestaan. Eerder is gedacht dat het een eenmalige actie van 
Peeters was geweest, “voor de vernietiging uit”. Onlangs is echter uit het archief van Simon 
Wynia een typescript van dr. W.J. de Boone aan het licht gekomen. In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw was hij een zeer actief amateur-archeoloog met veel publicaties in Westerheem 
op zijn naam. Deze laat daar een duidelijk ander licht op schijnen. De Boone, een vriend van 
Peeters, meldt daarin dat Peeters regelmatig langs kwam om bij deze uitstuiving te inspecteren. 
“En iedere keer kwam er, door afstuiving van een dijkje, weer een potje te voorschijn, dat 
dan zorgvuldig door P. ‘geoogst’ werd.” Het stuk ademt overigens vooral boosheid over de 
beroepsarcheologen uit die tijd en is daarom nogal tendentieus.18

In 1955 volgde een beperkte opgraving op het terrein. Deze ging uit van het Rijksmuseum van 
Oudheden uit Leiden en stond onder wetenschappelijke leiding van dr. W.C. Braat.19

16 Zie daarvoor Waasdorp en Zee 1988, p. 21-22.

17 Na de dood van Peeters zijn de urnen (op één na) door zijn weduwe aan de gemeente Den Haag te koop 
aangeboden. Zij maken tegenwoordig deel uit van de verzameling van de afdeling Archeologie van de 
gemeente.

18 Stuk no. 101 (vervolg) 30-IV-1955. Het steekt nogal de draak met de capaciteiten van Braat. Bron van 
ongenoegen was het feit dat Braat zijn opgraving niet vooraf aan de ontdekker Peeters had gemeld. 

19 Zie W.C. Braat 1956.
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Voor Braat was het een terugkeer naar bekende gronden. Twintig jaar daarvoor immers had 
hij als assistent van Holwerda aan de opgravingen op Ockenburgh meegewerkt. Braat trof een 
terrein aan met de cultuurhistorische kenmerken die boven al genoemd zijn en die het vandaag 
de dag nog steeds bezit. Het was gelegen aan de rand van een met een dubbele wal afgeschermd 
terrein, dat in zijn totaliteit toebehoord lijkt te hebben aan de boerderij Solleveld. 
Deze wal was recent doorgraven; juist daar had Peeters zijn urnen aangetroffen. Braat ging 
aan weerszijden van deze doorgraving aan het werk (afb. 2.5). Daartoe werd aan beide zijden 
ongeveer 6 meter van het wallichaam verwijderd. In totaal bedroeg zijn opgegraven oppervlak 
niet meer dan circa 120 m2: ongeveer 72 m2 ten noordwesten en 48 m2 ten zuidoosten van 
de vergraving. Meer was hem ook niet toegestaan: de rest van het terrein viel onder “…het 
verboden duingebied van Delfland, waarin niet gegraven mocht worden…”20  

20 Braat 1956, p. 83.

Afb. 2.5  Overzichtstekening van de opgraving uit 1955. Uit Braat 1956.
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De betreffende wal bleek als conservator te hebben dienst gedaan. Onder het wallichaam, 
en alleen daar, waren de resten van een bodem zichtbaar, door Braat de “oorspronkelijke 
humuslaag” genoemd. Deze bodem bleek hoger te liggen dan het maaiveld rond deze wal en was 
dus voor de rest verdwenen. 
Ook onder het wallichaam was de bodem overigens niet geheel ongestoord bewaard gebleven. 
Op de tekeningen van Braat is een strook van ongeveer 2 meter breed zichtbaar waar genoemde 
bodem niet aanwezig was. Hoewel voor de handliggend, dacht Braat hierbij niet aan een 
latere vergraving, maar speculeerde hij over een pad dat door het grafveld heenliep. Want aan 
weerszijden van dat “pad”, waar de bodem wel bewaard gebleven was, bleek het grafveld nog wel 
degelijk aanwezig. Daar waren, heel oppervlakkig, de verschillende bijzettingen ingegraven. 
Braat constateerde twee verschillende soorten graven. Er waren met verbrande skeletdelen 
gevulde urnen en er waren kuilen met losse crematieresten, “ beenderenplekken”. Van die eerste 
soort trof Braat er 13 aan, van de tweede 9. De losse bijzettingen waren alle vergezeld van een 
grotere of kleinere hoeveelheid houtskool; bij de urnen was dat veel minder het geval. 
In enkele van de urnen werd naast de crematieresten nog een gebruiksvoorwerp gevonden, 
zoals een spinklosje, enkele bronzen ringen en glas. Verschillende van deze voorwerpen waren 
blootgesteld geweest aan vuur en zullen dus de dode vergezeld hebben op de brandstapel. 
Het ging dus alleen om brandgraven. Opmerkelijk, omdat andere grafvelden uit deze periode 
altijd ook een hoeveelheid inhumatiegraven te zien hadden gegeven. Tot het onderzoek van 2004 
stond Solleveld dan ook te boek als een soort van anomalie.21

Bij de urnen, met die van Peeters meegerekend dus 22 in totaal, nemen de Rijnlandse types de 
eerste plaats in.22 Het gaat daarbij vooral om biconische urnen (afb. 2.6). Daarnaast is er sprake 
van enkele Angelsaksische potten en verrassend genoeg twee stuks Romeins vaatwerk: een 

21 Zie bijv. Bult en Hallewas 1990.

22 Voor de beschrijving van urnen en aardwerksoorten zie hoofdstuk 5. 

Afb. 2.6  Een aantal van de door Peeters gevonden urnen.
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geverfde beker en een klein verbrand terra sigillataschaaltje.23 Deze laatste was in de centrale 
doorgraving aangetroffen en had geen duidelijke context meer.24 Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat beide stuks vaatwerk afkomstig zijn van bovengenoemde Romeinse vindplaats 
Ockenburgh en gebruikt zijn bij het vroegmiddeleeuwse grafritueel.  
Vijftig jaar na dato vallen er wel enkele vraagtekens te zetten bij de manier van onderzoek 
van Braat. In het hierboven al genoemde “schotschrift” van De Boone staat letterlijk: “…ze 
groeven in het dijkje en gooiden de grond weer achter zich. Het was geen ‘opgraven’, maar 
‘schatgraven’!” . Hoewel enige overdrijving hier niet onwaarschijnlijk is, geeft het toch te denken. 
De kans dat Braat andersoortige graven en sporen niet gezien heeft is al met al bepaald niet 
denkbeeldig. 

23 Beker type Niederbieber 32c, techniek c; terra sigillata bord type Dragendorf 32. Zie ook hoofdstuk 5.

24 De urnen van Braat en Peeters worden in hoofdstuk 5 nog eens kort beschreven.

opgraving Braat opgraving WDM87opgraving SOL04o

0 250 m

Afb. 2.7  Overzicht van de sleuven van de opgraving uit 1987.
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In 1987 werd door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag ter plekke een klein 
onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van enkele transport- en 
verbindingsleidingen (afb. 2.7). Een lange sleuf iets ten noorden van de opgraving van Braat 
leverde geen enkele indicatie voor archeologische waarden op. Een sleuf (werkput 10), gegraven 
tussen de westhoek van de grote zandwinningsplas en de infiltratieplas daar ten westen van gaf 
meer resultaat. In deze korte en smalle uitgraving (afmetingen: 27 bij 3 meter) werd Braats 
opgraving teruggevonden, herkenbaar vooral aan kleine verstoringen in het vlak waar de 
urnen waren aangetroffen. Toen al was het verhaal van het boven genoemde “pad” niet langer 
houdbaar. Het bleek te gaan om een duidelijke vergraving.25 Ook werd een klein stukje voorbij 
die opgraving blootgelegd. Dat was niet meer dan 18 m2, maar bleek genoeg om te constateren 
dat het grafveld verder naar het westen toe had doorgelopen. 
Helaas bleek het grafveld aan deze zijde heel slecht te zijn geconserveerd. Ploegkrassen op 
spoorniveau gaven aan dat latere beakkering het grafveld veel kwaads heeft gedaan. Van (deels) 
complete urnen was dan ook geen sprake meer. Er werden alleen relatief kleine fragmenten 
aangetroffen, zowel in het vlak als in het bovenliggende wallichaam. Hetzelfde gold voor de 
crematieresten. De aanwezigheid daarvan gaf aan dat het grafveld ook hier had gelegen; de 
verspreiding daarvan echter toonde eens te meer de verstoorde staat aan. De grootste geborgen 
concentratie woog niet meer dan 11 gram. 
Twee van de aangetroffen sporen kunnen op grond van de aanwezigheid van een concentratie van 
scherven van een knikwandpot en crematieresten als graf worden aangemerkt (afb. 2.8). In één 
daarvan bleken zich bovendien twee verbrande kralen te bevinden.26

Naast deze schaarse overblijfselen van het grafveld kwamen nog enkele diepergaande sporen 
voor de dag. Het gaat daarbij zonder twijfel om paalsporen. Dit soort sporen is ook in 2004 
blootgelegd; verderop zal daar nader op worden ingegaan.27 

Zoals boven al genoemd bestreek het onderzoek van 1987 ook het gedeelte net ten zuidwesten 
van het campingterrein Ockenburgh. Een van de belangrijke uitkomsten van dat onderzoek 
was het feit dat zich daar naast de al genoemde resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd ook 
nederzettingsresten uit de vroege middeleeuwen bleken te bevinden. Er lijkt sprake te zijn 
van een ruimtelijke scheiding tussen de sporen uit de laatste twee perioden: de Romeinse 
bevinden zich vooral ten noorden van de zandwinningsplas; de vroegmiddeleeuwse daar pal ten 
noordoosten van. Het ziet er dus naar uit dat in de vroege middeleeuwen naast de Romeinse site 
een vroegmiddeleeuwse nederzetting tot ontwikkeling gekomen is.28 Iets soortgelijks is destijds 
ook in het Statenkwartier in Den Haag geconstateerd. Het is goed mogelijk dat dat geen toeval 
is, maar dat deze door alle afval vruchtbaar geworden gronden specifiek door deze nieuwe 
bewoners uit de 6de eeuw zijn uitgekozen. Zowel in het Statenkwartier als op Ockenburgh is 
geconstateerd dat het Romeinse niveau in de vroege middeleeuwen is beakkerd. 
Het is natuurlijk verre van denkbeeldig dat er een verband is tussen het grafveld en deze 
nederzetting. Hemelsbreed liggen beide vindplaatsen slechts 300 meter van elkaar verwijderd. 
Zekerheid ontbreekt hieromtrent echter, daarvoor is nog te weinig onderzoek naar de 

25 Dat is bij de opgraving van 2004 nog eens ondubbelzinnig bevestigd. Zie hoofdstuk 3, p. 23.   

26 Ook bij het onderzoek van 2004 zijn regelmatig kralen aangetroffen die als bijgift kunnen worden beschouwd.

27 Zie hoofdstuk 4, pag. 63 

28 Zie Waasdorp 2004, p. 7. Daarnaast is gebleken dat het door Holwerda verzamelde en in het depot van 
het Rijksmuseum van Oudheden gedeponeerde vondstmateriaal van Ockenburgh ook vroegmiddeleeuws 
aardewerk bevat.
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nederzetting gedaan. Hoe groot deze is geweest is dan ook volkomen onbekend. Gevreesd moet 
worden dat op die vraag ook geen antwoord meer te geven zal zijn. De kans dat een deel ervan 
bij de ontzandingen van de jaren vijftig is verdwenen is helaas levensgroot. Met wat nog wel 
aanwezig is moet vanzelfsprekend heel zorgvuldig worden omgegaan. Dat was dan ook de reden 
DZH te verzoeken hun noodzakelijke uitbreiding van de waterwinplas op een andere plek te 
realiseren. Het is een succes voor de archeologische monumentenzorg dat DZH bereid was dit 
verzoek te honoreren. 

 0 10 m

sporen

verstoorde graven

(deels) verstoord door opgraving Braat

verstoring

werkputten

Afb. 2.8  Tekening van werkput 10 (1987) met twee verstoorde graven en de opgravingsput van Braat.



20

1

6

5
4

3

7

2

20

75 m0

Afb. 3.1   Overzicht van de verschillende tijdens de opgraving aangelegde werkputten.

Afb. 3.2  Werkput 1 met in het vlak de bewaard gebleven humeuze laag en de sporen van twee greppels.
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3. De opgraving

3.1 Vraagstellingen

Het definitief onderzoek was een uitgelezen kans om iets meer over dit grafveld te weten 
te komen, indien er tenminste nog iets van bewaard was. Logischerwijs was de eerste 
onderzoeksvraag dan ook in hoeverre er delen van het grafveld bewaard waren gebleven buiten 
de werkputten van Braat.
Pas als die vraag bevestigend was beantwoord, was er ruimte voor andere vragen, zoals die naar 
het mogelijk voorkomen van andersoortige graven, naar een meer specifieke datering dan Braat 
die had kunnen geven, naar de samenstelling van het grafveld voor wat betreft leeftijd en geslacht 
en naar de mogelijke grenzen ervan.
Om goed voorbereid te zijn voor het geval grafurnen met crematieresten het daglicht zouden 
zien, was voor de lichting en behandeling, in samenspraak met de betreffende specialisten, een 
apart protocol opgesteld. Zo was bijvoorbeeld afgesproken de inhoud van de grafurnen in drie 
boven elkaar liggende niveaus te verdelen en op die manier te scheiden. Door deze vondsten 
op de voorgestelde manier te behandelen, kon wellicht inzicht worden verkregen in de manier 
waarop de verbrande resten door de nabestaanden waren behandeld.
Tijdens het veldwerk zorgden de resultaten van het werk nog voor andere vragen. Zo werd het 
vermoeden geuit dat er sprake kon zijn van een tweede wal. Omdat dat voor de conservering van 
stukken grafveld van belang kon zijn, is daar dan ook specifiek onderzoek naar gedaan. 

3.2 De opgravingsstrategie 

Gewapend met deze vragen ging op 4 oktober 2004 de opgraving Solleveld (opgravingscode: 
SOL04o) van start met het graven van een put ter hoogte van de beoogde verbinding tussen de 
twee plassen. Het voornemen was het onderzoek na twee weken afgerond te hebben. Dat bleek 
echter, gezien de spectaculaire vondsten die tijdens het onderzoek gedaan werden, volstrekt 
onhaalbaar. In plaats daarvan kon pas begin december de keet voor het laatst op slot worden 
gedaan. In die periode zijn in totaal 6 werkputten gegraven van verschillende grootte en een 
totaal oppervlak van bijna 280 m2 (zie afb. 3.1). Daarnaast zijn graafwerkzaamheden voor de 
verwijdering van een oud buizenstelsel archeologisch begeleid, omdat dit zich afspeelde in de 
directe omgeving van de oude opgraving van Braat. Ook is tussendoor kort noodonderzoek 
uitgevoerd, toen werkzaamheden van DZH op een ander deel van het terrein onverwacht 
archeologische sporen bleken op te leveren. Al deze putten worden hieronder in kort bestek 
behandeld, waarbij iets zal worden gezegd over de manier van aanpak. Die verschilde namelijk 
per put. 
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Werkput 1
Werkput 1 werd gegraven op de plek waar de wal compleet zou worden verwijderd voor 
een verbinding tussen de twee plassen die er ten noorden en ten zuiden van lagen. Boringen 
ter plekke hadden een donkerder niveau laten zien en daarmee het idee gegeven dat ook in 
dit deel de wal zijn conserverende werk gedaan had, maar zekerheid daaromtrent ontbrak 
vanzelfsprekend.29

Het ging om een bij benadering vierkante put met een beperkte omvang: 9 bij 9 meter. 
Machinaal werd de put uitgediept tot een eerste vlak onder de wal in een onderliggende donkere 
iets humeuze laag (afb. 3.2). 
Het opvallende in deze put was vooral de grote gelijkenis met datgeen Braat bij zijn opgraving 
had opgetekend. De humeuze laag, de verstoringen in het vlak en de contouren van de wal, het 
zag er allemaal nagenoeg hetzelfde uit (afb. 3.3 en 3.4). 
Met de kennis van nu waren echter dezelfde fenomenen nu beter te duiden. In de humeuze naar 
onder toe donker wordende laag, die bovenin een duidelijke homogenisatie liet zien, konden ook 
vage ploegkrassen worden onderscheiden. Sprake is dus van beakkering, zoals het onderzoek van 
1987 ook al had aangegeven. Braat had dat niet gezien. 

29 De boringen zijn uitgevoerd door E.C. Rieffe van de afdeling Archeologie.

Afb. 3.3  Publicatietekening van de doorsnede door de wal. Uit Braat 1956.

Afb. 3.4  Westprofiel werkput 1 met greppels en wal. De overeenkomst met Braat is duidelijk.
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Deze laag was niet overal meer aanwezig. Net als bij de ontgraving van Braat zo’n 40 meter 
verderop was sprake van twee stroken ongestoorde grond, de ene ongeveer 3 meter breed, de 
ander niet meer dan 2,5 meter. Tussen beide in bevond zich een duidelijke greppel van circa 
1,5 meter breed (“het pad” van Braat) met dezelfde oriëntatie als de wal. De zuidkant van de 
put werd in beslag genomen door een tweede greppel of vergraving die verband lijkt te hebben 
gehouden met de aanleg van de wal, ongeveer evenwijdig aan de eerste.
In eerste instantie is de humeuze laag voorzichtig met de hand verdiept, om eventuele graven 
niet onnodig te beschadigen. Al snel bleek die manier van werken niet noodzakelijk: van graven 
was hier geen sprake. In de laag werden evenmin fragmenten van urnen of crematieresten 
aangetroffen. De scherven die gevonden werden bleken afkomstig uit een later tijdvak en moeten 
in verband worden gebracht met de beakkering, niet met het grafveld. Vervolgens is daarom 
machinaal een tweede vlak aangelegd, ongeveer 20 centimeter onder het eerste. In dit vlak waren 
de greppels nog steeds aanwezig en waren er in het schone gele zand onder de humeuze laag 
enkele kleine verder niet te duiden sporen zichtbaar. 
De beide aangelegde vlakken zijn getekend, evenals het westprofiel haaks op de wal. 
Met het openleggen van put 1 waren twee dingen duidelijk geworden. De 
conserveringsomstandigheden die Braat had aangetroffen 40 meter westelijker waren hier 
soortgelijk. Ook hier was sprake van een laag, die door de wal gedeeltelijk was beschermd. 
Duidelijk was echter ook dat het grafveld niet tot dit punt had doorgelopen. Daarmee was voor 
het eerst iets van een begrenzing duidelijk geworden. 

Werkput 2
Dit was de enige put die niet ten behoeve van het archeologisch onderzoek werd gegraven. Het 
ging ook niet echt om een werkput. Bij het begin van het onderzoek meldde DZH dat zich in de 
buurt van het grafveld een oude metalen watertransportleiding in de bodem bevond. Men achtte 
het wenselijk, gegeven het feit dat deze leiding al heel lang niet meer in gebruik was, haar uit de 
grond te verwijderen. Aangezien de buis dwars door het grafveld liep, leek het raadzaam bij de 
werkzaamheden aanwezig te zijn om bij eventuele archeologische sporen in te kunnen grijpen en 
waar nodig te documenteren. Het begeleide gedeelte is werkput 2 genoemd en met total station 
ingemeten.
Tijdens deze begeleiding is nergens archeologie aangetroffen. Dat was ook niet 
verbazingwekkend toen de locatie van deze leiding eenmaal duidelijk geworden was: midden in 
de verstoring die Peeters zijn urnen had opgeleverd. Het heeft er daarmee alle schijn van dat 
het leggen van deze leiding het grafveld voor het eerst aan het licht gebracht heeft, en niet zoals 
eerder ook door Braat gedacht, de zandwinning daarnaast. Ook dit kan als een belangrijk nieuw 
gegeven worden beschouwd. 

Werkput 3
DZH wilde ook de zuidkant van de zandwinningsplas aanpassen en werkzaamheden uitvoeren 
aan de onverharde weg, die pal ten westen van deze plas is gelegen en de grote wal ter hoogte 
van de opgraving van Braat kruist. Om die reden werd besloten voor alle veiligheid ook daar 
een kleine werkput aan te leggen. Op grond van put 1 (en de oude opgraving van Braat) kon nu 
worden verondersteld dat de conserverende werking van de wal over het gehele traject globaal 
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hetzelfde zou zijn. Daarmee kon voor het eerst enig waardestellend onderzoek naar dit grafveld 
worden gedaan. Daarnaast kon hier wellicht de oostelijke grens van de opgraving van Braat 
worden bepaald.30

Put 3 had een iets onregelmatige vorm met een lengte van ongeveer 10 meter (haaks op de wal) 
en een breedte variërend van 5 meter in het zuiden tot 3 meter in het noorden. De noordgrens 
werd gevormd door het dalend talud naar de zandwinningsplas toe. 
Het eerste vlak werd aangelegd op circa 3,20 m + NAP, ter hoogte van de bovenzijde van de 
gelukkig ook hier aanwezige oude cultuurlaag. Op dit niveau waren de oostelijke grenzen 
van de put van Braat inderdaad zichtbaar. Later werd nog de verstoring aangetroffen die was 
overgebleven na het lichten van zijn urn 2. 
De van Braat en put 1 bekende verstoringen waren ook hier aanwezig. Een en ander betekende 
dat deze put maar zeer beperkt ongestoorde grond te zien gaf: een blok van circa 12 m2 ten 
zuiden van de smalle middeleeuwse greppel en “een postzegel” van nog geen 3 m2 daar ten 
noorden van. Ploegsporen waren in het zuidwestelijke deel aanwezig. Hier is na het eerste 
machinale openleggen om evidente reden voorzichtig met de hand verder gegaan. Daartoe is het 
ongestoorde gedeelte in vakken van 1 m2 verdeeld en zijn vondsten per vak verzameld. 
Dat dit blokje ooit deel had uitgemaakt van het Merovingische grafveld bleek meteen al bij het 
verdiepen van de vakken. Bijna elk vak leverde wel enkele verspreide crematieresten op. Dit 
was helaas natuurlijk ook een aanwijzing voor de verploeging van het terrein. Dat werd eens te 
meer duidelijk door de vondst ter plekke van een concentratie van crematieresten (afb. 3.5) met 
daarbij enkele scherven van een urn, waarbij andere scherven van diezelfde urn uit de omliggende 
vakken te voorschijn kwamen.31 

30 De westelijke grens was in het onderzoek van 1987 aangetroffen.

31 V319. Zie hoofdstuk 4, p. 40. 

Afb. 3.5  Concentratie van crematieresten en urnfragmenten in put 3.
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Net onder de cultuurlaag werden de eerste duidelijke sporen aangetroffen. Het ging daarbij 
echter niet om graven, maar eerder om palen of kuilen. In hoofdstuk 4 wordt daar nader op 
ingegaan. 
In het kleine blokje benoorden de greppel was de middeleeuwse cultuurlaag niet meer aanwezig. 
Hier was het oppervlak van de dalende flank van de wal ook maar enkele decimeters van het 
schone vlak verwijderd. Juist in dit deel werd de eerste echt belangrijke vondst gedaan: een 
lijksilhouet van een persoon in hurkhouding (zie hoofdstuk 4).32 Het was het eerste signaal dat 
het grafveld toch niet alleen maar crematies rijk was. Ook van uitermate groot belang was de 
constatering dat de bodem hier blijkbaar volkomen ongeschikt was voor de conservering van niet 
verbrand menselijk skeletmateriaal: van het geraamte was niet meer over dan een verkleuring in 
de grond. 

Werkput 4
Put 3 had, mede door de zeer geringe grootte, naar ons oordeel maar weinig informatie kunnen 
verschaffen over de huidige waarde van het grafveld. Omdat duidelijk was dat DZH ook ten 
oosten van put 3 nog werkzaamheden langs de zandwinningplas wilde verrichten, is, in overleg 
met DZH, besloten ten oosten van put 3 over ongeveer dezelfde breedte en met een meter 
tussenruimte, nog een put te graven.33 Het zou verreweg de spectaculairste put worden, met 
vondsten die uniek zijn voor de Nederlandse archeologie.
Put 4 had een grootte van 10 bij 4,5 meter. Deze is net als de vorige machinaal verdiept tot in het 
onder de wal gelegen middeleeuwse cultuurniveau, op een hoogte van gemiddeld 3,10 m + NAP. 
Vanzelfsprekend was eenzelfde mate van verstoring aanwezig als in de voorgaande put. Ook hier 
dus weer twee ongestoorde blokken: het deel ten zuidwesten van de smalle middeleeuwse greppel 
met een grootte van 13,5 m2 zeer vergelijkbaar met dat deel in put 3, terwijl het ongestoord 
gebleven noordelijke blok met ruim 11 m2 hier duidelijk wel wat groter was.
Er was weer sprake van de intussen bekende cultuurlaag, die in dit geval juist in het noordelijk 
blok beter bewaard was gebleven, maar in het zuidelijke blok geheel verploegd bleek te zijn. In 
dat laatste deel vertoonden zich ook een aantal grillige verstoringen van beestengangen in het 
vlak, die het lezen daarvan aanvankelijk ook lastig maakten. Om die reden is in dit deel afgezien 
van het verdiepen in vakken.

Het was van begin af aan duidelijk dat in put 4 iets bijzonders aan de hand was. Klinknagels 
domineerden bij de eerste verzamelde vondsten zozeer, dat besloten werd elke klinknagel 
driedimensionaal in te meten en het noordelijke blok wel in vakken van 1 m2 te verdiepen. Dat 
leverde in eerste instantie een grote concentratie van deze constructie-elementen op. Vrij snel 
daarna en op een iets dieper niveau werd duidelijk dat het niet om oorspronkelijk losse objecten 
kon zijn gegaan. In de positie van de dieper aangetroffen klinknagels bleek een zodanig systeem 
te zitten, dat ze als onderdeel van een grotere constructie in de bodem moesten zijn geplaatst of 
terechtgekomen. Klinknagels worden in vroegmiddeleeuwse context uitsluitend geassocieerd met 
scheepsbouw, om de gangen van het schip overnaads aan elkaar te bevestigen. Er was hier dus 
oorspronkelijk sprake van scheepshout, dat door de slechte conserveringsomstandigheden zonder 

32 De aanwezigheid van dit lijksilhouet was dermate onverwacht dat ook gedacht is aan een begraving uit een 
andere historische of zelfs prehistorische periode. Omdat daar echter geen enkele andere aanwijzing voor aan 
het licht is gekomen tijdens het onderzoek, is er van uit gegaan dat deze bijzetting ook uit de Merovingische 
periode stamt. 

33 Deze meter was bedoeld voor het creëren van een dwarsprofiel, maar is later, toen het grote belang van put 4 
duidelijk werd, alsnog bij de put getrokken. 
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Afb. 3.6  Een tent over de sporen heen.

Afb. 3.7  Metingen van het NISA bij het bootvormige graf.
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een spoor of verkleuring achter te laten letterlijk in het niets was opgegaan. Toen duidelijk werd 
dat de klinknagels zich in een groot spoor bevonden, dat ruwweg de vorm van een bootje had, 
kon zelfs even niet worden uitgesloten dat het om een in de grond bijgezette boot ging.34 Hoewel 
dat al snel niet het geval bleek, was de notie dat het hier een inhumatiegraf moest betreffen al 
spectaculair genoeg. In hoofdstuk 4 wordt daar uitgebreid op ingegaan. 
Ook het zuidelijk blok bleek een buitengewoon spoor te bevatten. Hier ging het om een 
wapengraf met daarin onder andere een schildknop, speer, lang- en kortzwaard. Ook die komt 
in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod. Helaas was het graf maar ten dele bewaard: het 
gedeelte waar ooit de voeten en onderbenen van de overledene hadden gerust was in de latere 
middeleeuwen weggegraven. 

De vondst van beide sporen zo dicht bij elkaar maakte de nodige extra voorzieningen vrij 
gemakkelijk te realiseren. Een houten frame werd rond de sporen aangelegd om inkalving van 
de wanden te voorkomen en om afdekking aan het eind van de dag met bouwschotten mogelijk 
te maken. Een tent werd over de sporen heen geplaatst om in alle weertypen het onderzoek te 
kunnen voortzetten (afb. 3.6). Vanaf dat moment kon de inhoud van beide sporen handmatig en 
heel voorzichtig worden blootgelegd en nauwkeurig worden gedocumenteerd. Bij elkaar duurde 
dat enige weken. 
In die tijd is de site door vele hoogwaardigheidsbekleders en collega’s bezocht, waaronder het 
NISA, het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie, dat meetapparatuur 
voor het onderzoek ter beschikking stelde (afb. 3.7). 
De blootlegging van het wapengraf maakte duidelijk dat lichting van de sterk door corrosie 
aangetaste en aan elkaar gekoekte objecten een speciale aanpak vereiste. De lichting en verdere 
conservering en restauratie is door de restaurator van de afdeling Archeologie, J. van der Helm, 
uitgevoerd. Voor de kwetsbaarste onderdelen, de aan elkaar gekoekte wapens, is in het veld 
een bed van PUR-schuim gemaakt, dat de stabiliteit genereerde die de objecten nodig hadden 
(afb. 3.8). Na lichting en voorafgaande aan de verdere behandeling is een aantal voorwerpen 
onderworpen aan een röntgenscan. Daarna zijn in het restauratieatelier van de afdeling de 
verschillende objecten schoongeslepen. Het hoofdstuk over de vondsten (hoofdstuk 5) zal hier 
nog nader op ingaan. 

34 De onontkoombare associatie daarbij is met het beroemde bootgraf in Engeland bij Sutton Hoo uit dezelfde 
historische periode. 

Afb. 3.8  De lichting van de 

wapens uit het wapengraf
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Afb. 3.9  Ploegsporen in de middeleeuwse bodem. Op de voorgrond twee crematieurnen.
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Werkput 5
Terwijl het werk aan put 4 nog in volle gang was, werd daar haaks op een volgende put 
aangelegd, in de strook langs de plas die door DZH zou worden aangepakt. Vanaf deze put was 
de vraagstelling vooral gericht op de begrenzing van het grafveld. 
Put 5 was 7 bij 4,5 meter groot en voor wat betreft het ongestoorde deel volledig gesitueerd in 
het noordelijk blok. De oppervlakte daarvan bedroeg 21 m2; het grootste aaneengesloten stuk tot 
dan toe.
In dit deel was de cultuurlaag maar heel dun bewaard gebleven; het oostelijk deel gaf daarnaast 
duidelijke ploegsporen te zien (afb. 3.9). Van een verdieping in vakken is daarom afgezien. Dit 
was de put die, naast een grote verstoring,35 de eerste redelijk bewaarde grafurnen opleverde. 
Twee daarvan konden zelfs compleet worden geborgen (afb. 3.10). Duidelijk was ook hier 
de verwoestende werking van de ploeg: één van de complete urnen was duidelijk door het 
schampen van de ploeg uit het lood geslagen en in vele fragmenten gebroken. Twee van de urnen 
werden pal aan de noordelijke rand van de put, in het aflopend talud van de zandwinningsplas 
aangetroffen. Daarmee werd duidelijk dat hoe dan ook de zandwinning van de jaren vijftig 
verwoestend voor het grafveld geweest moet zijn. 

35 Even werd de hoop gekoesterd dat een nieuw spectaculair graf op opening lag te wachten. Dat bleek echter 
niet het geval. Eerder moet gedacht worden aan iets als een schuttersputje ten tijde van de meidagen van 1940.

Afb. 3.10  Voorzichtig wordt een urn gelicht.
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Werkput 6
Put 6 was het verlengde van put 5 en benaderde aan zijn oostelijke einde de eerste gegraven put. 
Doelstelling was dezelfde als de vorige: de (oostelijke) begrenzing van het grafveld bepalen.  
Put 5 had duidelijk gemaakt, door de positionering van een van de urnen tegen de oostelijke rand 
van de put aan, dat de grens nog niet bereikt was. 
Ook deze put, 14 meter lang en 3,5 meter breed, was geheel in het noordelijke, relatief 
ongestoorde blok gelegen. Desondanks werden de accenten in deze put weer iets anders gelegd. 
In het westelijk deel was duidelijk sprake van een lichte depressie, waardoor iets meer van de 
oorspronkelijke bodem bewaard was gebleven. Hier waren weer veel kleine vondsten, zoals 
crematieresten, kralen, maar ook kleine metaaltjes36 aanwezig. Helaas konden hier ook weer 
minimaal twee verstorende ploeggangen onderscheiden worden. Niettemin is vanwege het 
materiaal weer overgegaan tot het verdiepen in vakken van 1 m2, na documentatie van het eerste 
vlak. Na verdiepen is het vlak nogmaals getekend. 
Het materiaal dat op deze manier werd verzameld, wijst er samen met fragmenten uit de 
onderliggende sporen op dat in dit deel in elk geval een urn is bijgezet, maar dat deze als gevolg 
van het ploegen over een wat groter oppervlak verspreid is geraakt. Daarbij is zelfs een scherf in 
een ander spoor terecht gekomen. Daarnaast was er sprake van een crematiebijzetting zonder 
(bewaard gebleven) container, een “ beenderenplek”. De gevonden losse kralen zullen ook tot 
een graf behoord hebben, maar van welk viel door de verstoringen niet meer uit te maken. 
Ook hier werden overigens, net als in veel van de andere putten, sporen aangetroffen, die het 
uiterlijk hebben van paalsporen en geen crematies of bijzettingen rijk waren. Deze worden in het 
volgende hoofdstuk behandeld.
Tenslotte: de grens van het grafveld bleek zich dus inderdaad ter hoogte van deze put 6 
te bevinden. Genoemde depressie vormde in feite de grens. Ten oosten daarvan was de 
grond schoon en was nauwelijks nog van grondsporen sprake. Daarmee is dan één van de 
onderzoeksvragen duidelijk beantwoord. 

Werkput 7
Braat had zich destijds gefocust op de wal, onder welke ook de afdeling Archeologie haar 
onderzoek geconcentreerd heeft. Het huidige landschap laat echter een bredere verhoging zien. 
Omdat ook de kaart van Kruikius aanwijzingen geeft voor een dubbele in plaats van een enkele 
wal, is besloten iets ten zuiden van put 4 een extra sleuf in zuidelijke richting te trekken om de 
hypothese van een tweede wal te toetsen. Het bestaan van een tweede wal zou immers ook de 
conservering van een extra stukje grafveld kunnen betekenen. 
Het onderzoek in deze sleuf, die 2 meter breed en 16 meter lang geworden is, kon beperkt 
blijven tot een enkel vlak en de bestudering van het profiel. Beide zijn gedocumenteerd.  
Er bleek wel degelijk sprake te zijn van een tweede wal: de ruimte tussen beide is geheel met 
grond opgevuld. Gezien de verrommelde structuur lijkt dat overigens een menselijke actie te zijn 
geweest en niet een via de natuurlijke weg van verstuiving tot stand gekomen opvulling.
Onder de tweede wal, die ongeveer 8 meter breed is, is inderdaad over een afstand van circa 5,5 
meter een goeddeels onverstoorde bodem waargenomen. Daarin is in elk geval één urnbijzetting 
gezien. Deze is niet geborgen, maar, als niet bedreigd zijnde, onmiddellijk weer afgedekt. 
Het belang van put 7 is daarmee evident: aangetoond is dat het grafveld over een groter 
oppervlak bewaard gebleven is dan tot nu toe gedacht. 

36 Helaas bleek het later hierbij vooral om stukjes schroot te gaan; herkenbare metalen objecten zijn hier niet 
aangetroffen. 
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Werkput 20
Werkzaamheden van DZH aan de oostkant van de zandwinningsplas leverden volstrekt 
onverwacht archeologische waarden op. Onverwacht, omdat eerder onderzoek aan deze kant 
van de plas juist niet op archeologische waarden had geduid. Niet voor niets was dit stuk door de 
afdeling goedgekeurd als alternatief voor de archeologisch rijke noordkant van de plas.37 
Gedurende een tweetal dagen kon een door de specifieke werkzaamheden onregelmatig vlak 
worden gedocumenteerd. Sprake was van nederzettingssporen, tamelijk zwaar verstoord door 
de ons welbekende plantstroken, in de 19de eeuw gegraven in verband met de aanplant van het 
toenmalige bos.38 
Genoemde verstoringen en het gebrek aan tijd hebben een behoorlijk onderzoek verhinderd. 
Alleen het hoogstnoodzakelijke kon worden gedaan. In het volgende hoofdstuk zal daar nog op 
worden teruggekomen. 

37 Zie het door de gemeente uitgevoerde Bureauonderzoek aangaande Solleveld (Waasdorp 2004).

38 Deze plantstroken vormden ook tijdens het onderzoek in 1987 een grote belemmering voor de interpretatie van 
de aangetroffen sporen. 
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sporen verstoring werkputten

m520

Afb. 4.1  Overzichtstekening van het grafveld met alle in 1956, 1987 en 2004 gevonden sporen.
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4. Sporen en structuren

4.1 Inleiding

De opgraving heeft sporen opgeleverd, die voor het overgrote deel met het grafveld te maken 
hebben (afb. 4.1). Het gaat daarbij om de crematiegraven, de verschillende inhumaties, de 
“beenderenplekken” en ook sporen die als paal- of kuilsporen geïnterpreteerd zijn. Deze passeren 
hieronder per soort en soms per spoor de revue. Daarnaast zijn er nog enkele andere sporen die 
ofwel niets met het grafveld te maken hebben, maar daar wel op van invloed kunnen zijn geweest, 
ofwel op een geheel andere plek zijn blootgelegd. Deze komen aan het eind van dit hoofdstuk 
aan bod. 

Het kan echter geen kwaad nog eens te wijzen op de verstoringen die het grafveld hebben 
aangetast. In hoofdstuk 2 is daar al aan gerefereerd. De verstoringen zijn van verschillende 
bronnen en verschillende tijden afkomstig. 
Het lijkt er op dat al ten tijde van het gebruik van het grafveld in de vroege middeleeuwen 
verstoringen zijn opgetreden in die zin dat één of meer graven zijn verspit tijdens de aanleg van 
het bootvormige graf, terwijl dat laatste graf ook weer door een ander beschadigd is. Daar wordt 
hieronder uitgebreid op ingegaan. 
Vervolgens is het terrein in de latere middeleeuwen als akkerland geëxploiteerd. De in het vlak 
aangetroffen ploegsporen zijn daarvan het duidelijke bewijs. Het gevolg is dat geen van de 
gevonden urnen onbeschadigd uit de grond te voorschijn gekomen is en dat crematieresten en 
delen van het bootvormige graf over het grafveld verspreid zijn geraakt. Overal in de bewaard 
gebleven bodem kwamen bij verdiepen losse crematiedelen te voorschijn; ook bleken zich 
klinknagels buiten de grafstructuur te bevinden. 
Een volgende fase in de teloorgang zijn de greppels geweest die het gehele grafveld lijken te 
doorkruisen en mogelijk uit de laatste fase van de middeleeuwen dateren. Eén daarvan heeft er in 
elk geval voor gezorgd dat het wapengraf voor een deel verdwenen is. 
De twee aanwezige wallen hebben een deel van het grafveld behoed voor al te veel verval. 
Niettemin moet er ook rekening mee worden gehouden dat juist de aanleg van die wallen voor 
de nodige verstoring van de rest van het grafveld gezorgd zal hebben. Verwacht mag worden 
dat de grond waarmee de wallen zijn opgeworpen van vlak daarnaast afkomstig geweest is. Als 
aanwijzing daarvoor kan de aanwezigheid van fragmenten knikwandpot in het wallichaam zelf 
gelden. 
De wal kon natuurlijk niet elke verdere aanslag voorkomen. De metalen transportleiding is er 
dwars doorheen aangelegd. De oplettendheid van agent Peeters heeft er weliswaar voor gezorgd 
dat het bestaan van dit grafveld bekend werd, maar dat neemt niet weg dat in dat deel alle andere 
gegevens voor honderd procent verloren zijn gegaan. 
Voorts heeft ook de natuur zijn steentje bijgedragen. Vooral in put 4 was sprake van een 
uitgebreid net van dierengangen, waarschijnlijk afkomstig van konijnen. De leesbaarheid van 
de sporen is daarbij zeer in het gedrang gekomen. Het wapengraf bijvoorbeeld was ter hoogte 
van het eerste gemaakte vlak onherkenbaar en heeft zijn ontdekking vooral te danken aan de uit 
het vlak stekende speerpunt. Vondstmateriaal, gevonden in de dierengangen, geeft aan dat niet 
alle vondsten zich meer op de plaats bevonden waar ze ooit bij het betreffende ritueel waren 
geplaatst.
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Afb. 4.2  Tekening van het grafveld met de verschillende soorten crematies.
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Ook winderosie heeft hoogstwaarschijnlijk al vroeg een rol gespeeld. Gezien de ondiepte van 
letterlijk alle graven ten opzichte van het laatmiddeleeuwse akkerniveau, moet er van uit worden 
gegaan dat het oppervlak in de vroege middeleeuwen ter plekke hoger gelegen heeft en dat dat in 
de latere middeleeuwen al was weggestoven. 
Daarnaast is het met de conserverende werking van de grond hier slecht gesteld. Droge 
zandgrond en organische resten vormen geen gelukkig koppel. Van de inhumaties is daardoor 
nauwelijks iets bewaard gebleven; de determinatie bij twee van de vier graven als zodanig was 
gebaseerd op andere kenmerken, zoals de wapens in het wapengraf. Daarbij zijn organische 
resten een rijke voedselbron voor later leven, zeker als ze zich vrij dicht onder het oppervlak 
bevinden. Daarom zijn veel van de graven, zowel de inhumatie- als de crematiegraven, 
door wortelgroei aangetast. Het verhinderde bijvoorbeeld het maken van een lakvlak van 
het lijksilhouet. Al met al is er dus veel verloren gegaan. Aan de andere kant blijft het 
verbazingwekkend dat er toch zo veel nog bewaard is gebleven. 

4.2 Het grafveld 

Bij het onderzoek van 2004 zijn in totaal 13 graven aan het licht gekomen. Dat waren voor 
het merendeel crematies, meestal, maar niet altijd, “verpakt” in een urn als container. De 
aanwezigheid van deze urnen was ook niet verrassend: het grafveld stond immers te boek als 
“crematiegrafveld”, zonder inhumaties. De verrassing was gelegen in de aanwezigheid van een 
viertal, alle van elkaar verschillende, inhumatiegraven. 
In de volgende paragrafen worden de verschillende graven afzonderlijk besproken. Er is 
daarnaast een aantal urnfragmenten aangetroffen die niet aan een graf te koppelen zijn. Alleen 
daar is al aan te zien dat er veel meer geweest is, maar hierbij gaat het niet meer om graven. Deze 
hebben daarom geen plek in dit hoofdstuk gekregen. De fragmenten worden beschreven in het 
hoofdstuk 5 over het vondstmateriaal. 

4.2.1 Crematies 
Gedurende de opgraving kwamen 5 urnen in verschillende mate van compleetheid aan het 
licht; daarnaast is er een drietal concentraties van scherven die, vanwege de begeleidende 
crematieresten, als crematiegraf zijn geïnterpreteerd (afb. 4.2). 

Urnen
Opvallend is de gelijkenis tussen de verschillende urnbijzettingen in de manier waarop ze in de 
grond zijn bijgezet. Het gaat altijd om een klein kuiltje, in feite “op maat” uitgegraven, tamelijk 
ondiep, zeker vergeleken met de andere sporen. 
Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van de graven op een rijtje gezet. Bij de 
opsomming wordt uitgegaan van de spoornummers. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
urnen wordt verwezen naar het hoofdstuk aangaande het aardewerk (hoofdstuk 5.1). Uitgebreide 
gegevens omtrent de crematieresten staan vermeld in de bijlage.39 

39 Het onderzoek naar deze resten is uitgevoerd en gerapporteerd door dr. E. Smits. 
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1. S494  Kuiltje met een door latere verploeging zwaar beschadigde biconische urn (V494.2), ingegraven 
tot 2,97 m + NAP (afb. 4.3). De bovenzijde is grotendeels verdwenen; de rest was in situ 
aanwezig maar zeer gefragmenteerd. Aan de binnenzijde en langs de breuklijnen is sprake van 
zeer sterke doorworteling.  
In de urn zijn crematieresten aangetroffen met een totaalgewicht van 210 gram; deze zijn goed 
verbrand (verbrandingsgraad 4) (V494.3-5). Het totaalgewicht ligt vrij laag. Dat kan er op wijzen 
dat niet alle resten bewaard gebleven zijn, maar dat een deel door de verploeging verspreid is 
geraakt. Het gaat mogelijk om een volwassen vrouw. Opvallend detail is het glas dat rond enkele 
botfragmenten is versmolten (afb. 4.4). Waarschijnlijk betreft het de resten van glazen kralen.40 
Mogelijk was de overledene een ketting van glazen kralen op de brandstapel meegegeven, of 
waren de haren met kralen versierd.  

40 De specifieke kleurstelling is bij één van de fragmenten exact dezelfde als bij V436.1. Zie ook hoofdstuk 5.4.

Afb. 4.3  Spoor 494: kapotgeploegde en sterk doorwortelde urn.

Afb. 4.4  Spoor 494: verbrande botfragmenten met versmolten glas.
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2. S502 Kuiltje met een door latere beploeging zwaar beschadigde biconische urn (V502.1), ingegraven 
tot 2,80 m + NAP (afb. 4.5). De urn is in situ bewaard gebleven tot aan de knik midden op de 
buik. Hoewel enkele breuklijnen aanwezig waren, was de fragmentatie tamelijk beperkt, mogelijk 
door het dikke baksel. Later zijn in de directe omgeving nog enkele passende scherven van deze 
urn geborgen. Urn en kuil zijn ook hier sterk doorworteld.  
In de urn zijn menselijke crematieresten (V502.2) aangetroffen met een totaalgewicht van 
487 gram. Ze zijn middelmatig verbrand (graad 3). Het gaat ook hier waarschijnlijk om een 
volwassen vrouw. Opvallend overigens is de aanwezigheid van een kleine fractie (5 gram) dierlijk 
crematiemateriaal. Zijn dit resten van een dodenmaal?

3. S503 Kuiltje met een complete en nagenoeg ongeschonden gebleven urn met ronde buik en 
enkelvoudige radstempelversiering (V503.1), ingegraven tot 2,80 m + NAP (afb. 4.5). 
Waarschijnlijk is het te danken aan de geringe hoogte van dit exemplaar dat de ploeg er veel 
minder schade aan heeft toegebracht. Dat de ploeg de urn wel licht geraakt heeft, kan worden 
afgeleid uit een kleine beschadiging aan de rand. Inhoud en directe omgeving zijn beperkt 
doorworteld. 
De zeer goed verbrande (graad 5) crematieresten die in deze urn zijn aangetroffen (V503.2-4) 
hebben een gewicht van slechts 78 gram. Toch is sprake van een complete bijzetting. De grootte 
van de botfragmenten geeft aan dat hier sprake is van het graf van een kind van 2 tot 3 jaar oud.  
Dit graf was slechts 60 cm verwijderd van S502.41 

41 Om die reden en vanwege de specifieke inhoud is wel geopperd dat hier sprake zou kunnen zijn van moeder en 
kind, te meer daar beide urnen met een 7de-eeuwse datering tot de latere bijzettingen behoren.

Afb. 4.5  Sporen 502 en 503: twee urnen in coupe naast elkaar. De rechter (502) is ernstig beschadigd.
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Afb. 4.6  Spoor 511: coupe langs complete, maar gebroken urn.

Afb. 4.7  Spoor 1010: urncrematie onder het bootvormige graf.



39

4. S511 Kuiltje met een complete, maar in sterke mate gefragmenteerde biconische urn met 
groefversiering (V511.1), ingegraven tot 2,92 m + NAP (afb. 4.6). De urn is flink geraakt door 
de ploeg en daardoor uit het lood geslagen en in stukken gebroken. Inhoud en breukvlakken 
vertonen veel wortels.  
In deze urn zijn crematieresten aangetroffen met een totaalgewicht van 278 gram (V511.2-4). 
Het materiaal is zeer goed verbrand (verbrandingsgraad 5). Het betreft een volwassene tussen de 
20 en 40 jaar oud. Het geslacht kon niet worden bepaald. 

5. S1010 Kuiltje met handgevormde urn (V1010.1), waarvan de bovenzijde is afgebroken, ingegraven tot 
circa 2,90 m + NAP (afb. 4.7). Spoor en urn kwamen te voorschijn onder het bootvormige graf 
S479 (zie onder). Het ontbreken van de bovenzijde kan niet aan het ploegen worden geweten. 
Dat blijkt uit de daarboven nog aanwezige ongestoorde rij klinknagels die tot het bootvormige 
graf behoren. Anderzijds is een bijzetting van een kapotte urn in een andersoortig graf ook niet 
heel waarschijnlijk. Opvallend is dat het bewaard gebleven gedeelte zich echt onder het spoor van 
het bootvormige graf bevindt. Dat wijst er op dat dit graf dateert van vóór het bootvormige graf 
en beschadigd is bij het graven daarvan.  
In de urn was 172 gram aan crematiemateriaal aanwezig (V1010.2-3, V1017). Het was zoals bij 
de meeste andere crematies goed verbrand (graad 4). De gebitsdelen maken aannemelijk dat het 
ook hier om een kind gaat van niet veel ouder dan 3 jaar. 

6. S605 Klein kuiltje met fragmenten van een urn (V605) en crematieresten (afb. 4.8). Het kuiltje reikt 
tot een diepte van 2,77 m + NAP. Rondom en in de bovenliggende laag (en zelfs in naastliggend 
spoor S606) werd nog een aantal fragmenten van deze urn aangetroffen (V606, 612.12 en 616), 
genoeg om vast te stellen dat het ook hier om een biconische urn gaat. Ook in deze put waren 
duidelijk ploegsporen waarneembaar. Het heeft er de schijn van dat deze pot bij het ploegen zo 
ernstig geraakt is dat er in het spoor zelf niet veel van over is gebleven. Mogelijk gaat het om 
herhaaldelijke “touchés” tijdens verschillende ploeggangen.  (vervolg op volgende pag.) 

Afb. 4.8  Spoor 605: kuil met crematie- en aardewerkresten.
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 De crematieresten (V605) in de kuil hebben een totaalgewicht van niet meer dan 190 gram. 
Duidelijk is daarmee dat ook een deel van de crematie door het ploegen verloren is gegaan. 
Omdat het naastliggende spoor 606 scherven van de urn V605 bevat, is niet uit te sluiten dat de 
crematieresten van spoor 606 oorspronkelijk bij die van spoor 605 hebben behoord.  
Het fysisch-antropologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het de resten van een man betreft, 
die tussen 20 en 40 jaar oud geworden is. 

7. S319 In put 3 werd, nog in de cultuurlaag, een concentratie van aardewerkscherven (V319) gevonden, 
met daaronder een concentratie van crematieresten (afb 3.5). Ook hier moet worden uitgegaan 
van een verploegd graf, dat zo ondiep ingegraven is geweest dat het geen herkenbaar spoor in 
het vlak eronder heeft achtergelaten. Vlak naast deze concentratie werden nog enkele andere 
scherven (V317 en 318) gevonden die aan dezelfde pot hebben toebehoord. Duidelijk is dat het 
om een knikwandpot gaat.  
De aangetroffen crematieresten wogen bij elkaar niet meer dan 25 gram. Daarvan kon alleen 
worden bepaald dat het om een volwassene moet zijn gegaan.

8. S1031 In het bootvormige graf S479 zijn meer dan 70 scherven van handgevormd aardewerk 
aangetroffen, naast een vrij grote hoeveelheid crematieresten (ruim 100 gram). Verreweg het 
grootste deel daarvan is gevonden in de zuidelijke helft van het spoor. Juist de combinatie en 
de hoeveelheden doen vermoeden dat hier sprake is van een tweede voor het bootvormige 
graf opgeofferde crematie, waarvan de resten (deels?) in het spoor zijn achtergebleven. Dat 
temeer daar duidelijk is geworden dat niet alles van dit gevonden schervenmateriaal kan worden 
beschouwd als onderdeel van de beschadigde urn V1010.1. Het feit dat zich tussen de scherven 
een groot bodemfragment bevindt maakt dat in feite onmogelijk, aangezien van V1010.1 de 
complete bodem bewaard is gebleven. Daarnaast vertonen verschillende aardewerkfragmenten 
wat andere kenmerken dan die van genoemde urn (zie ook hoofdstuk 5, p. 78). Ook de 
crematieresten zijn verschillend: waar in V1010.1 sprake is van een kind, zijn de herkenbare 
stukken crematie juist afkomstig van een volwassene.  
Duidelijk is wel dat van een eventuele grafkuil niets bewaard is gebleven. 

Losse crematies
Braat noemt in zijn rapport expliciet de aanwezigheid van “beenderenplekken”, kuilen die 
crematieresten, “vergezeld van een grotere of kleinere hoeveelheid houtskool”, zonder bewaard 
gebleven container bevatten.42 Braat telde negen van die plekken, tegen dertien urnbegravingen. 
Dat houdt dus een opmerkelijk hoog percentage in van 40 procent van dit soort bijzettingen. Het 
is spijtig dat hij daarbij geen aantallen of gewichten van de aangetroffen crematieresten vermeldt. 
Het is daarom moeilijk kuilen van de opgraving van 2004 met die van Braat te vergelijken. 
Duidelijk is namelijk dat bijna alle sporen wel wat crematieresten bevatten, maar dat het vaak om 
zulke geringe aantallen gaat dat van een graf niet gesproken mag worden. Twee kuilen hebben 
wat meer dan enkele grammen verbrand bot opgeleverd. Eén daarvan is spoor 606 dat ook 
scherven van de pot uit spoor 605 bevatte. Om die reden is dit niet als apart graf geïnterpreteerd 
(zie boven). De andere kuil is dat wel. 

42 Braat 1956, p. 85. 
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1. S634 Regelmatig spoor van ongeveer 25 bij 30 cm (afb. 4.9). De vulling bestaat uit door veel houtskool 
egaal gekleurd donkergrijs zand. Het spoor loopt naar onder taps toe en heeft een vlakke bodem. 
Het is vanaf het vlak 26 cm diep; de onderkant bevindt zich op 2,67 m + NAP. Qua vorm houdt 
het spoor het midden tussen een paalspoor en een kuil. Een paalschaduw is echter niet aanwezig, 
dus is een interpretatie als kuil toch het meest waarschijnlijk.  
Er kwam een hoeveelheid verbrand bot te voorschijn dat rond de 40 gram ligt. Daarnaast leverde 
het uitgezeefde vierkante metervak waarbinnen dit spoor zich later aftekende ook nog 40 gram 
crematieresten op. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat op zijn minst een deel daarvan 
van deze begraving afkomstig is. Het onderzoek naar de resten leverde niet meer op dan de 
vaststelling dat er fragmenten van schedel en ledematen toe behoorden.

Afb. 4.9  Spoor 634: kuiltje met crematieresten.
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4.2.2 Inhumaties
Naast de boven vermelde crematiegraven leverde het grafveld van Solleveld voor het eerst ook 
inhumaties op, of werden deze voor het eerst als zodanig herkend (afb. 4.10).43 Daarmee is 
het grafveld weer “gewoon” geworden. Tot aan de opgraving van 2004 gold Solleveld immers, 
met uitsluitend crematiegraven, als een nog niet verklaarde anomalie te midden van een groot 
gebied met grafvelden waar zowel inhumaties als crematies in vertegenwoordigd waren. De term 
“gewoon” was echter niet op alle graven zelf zonder meer van toepassing. Twee ervan mogen 
zonder enige twijfel als zeldzaam tot uniek worden bestempeld. Daarnaast hebben ze alle een 
verschillende oriëntatie. 

43 Zie hoofdstuk 2. Gezien de manier waarop Braat volgens De Boone althans te werk ging, kan niet worden 
uitgesloten dat inhumatiegraven gemist zijn. 
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Afb. 4.10  Tekening van het grafveld met de verschillende inhumaties.
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1. S305 Het lijksilhouet 
In de smalle strook tussen de meest noordelijke middeleeuwse greppel en het talud naar de 
plas toe – een stuk van nog geen anderhalve meter breed – kwam volkomen onverwacht een 
lijksilhouet te voorschijn. Dat gebeurde bij het machinaal verwijderen van het wallichaam 
op deze plaats. De bijzetting bleek zich daar letterlijk pal onder te bevinden: het verschil in 
hoogte tussen de onderkant van de wal en het grondspoor bedroeg net aan 5 centimeter. Veel 
kan er door de machine dus niet ongezien zijn weggegraven. Duidelijk was wel dat er van deze 
bijzetting in de meest letterlijke zin niet al te veel over was, in elk geval niet meer dan een enkele 
centimeter.  
Sprake was van niet meer dan een donkere, iets humeuze verkleuring in het lichte zand. Hardere 
delen, zoals de gebitselementen, zijn niet herkend. Het spoor had aan duidelijkheid sterk 
ingeboet door de concentratie aan wortels overal in de humeuze delen. De betreffende persoon 
is neergelegd in hurkhouding – een niet onbekend fenomeen in de Merovingische periode.44 
De houding was goed te zien, omdat juist de onderbenen tot het meest herkenbare deel van het 
silhouet behoorden (afb. 4.11).  
Het lichaam is op de linkerzij gelegd en bijgezet met het hoofd in westzuidwestelijke richting. 
Daarmee lijkt de oriëntatie dus vrij willekeurig te zijn en geen verband te houden met een 
godsdienstige achtergrond.  
Zoals gezegd zijn de beide onderbenen goed herkenbaar en duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. Het bovenliggende rechterbeen tekent zich nog het beste af. De beide voeten 

44 Het grafveld van Oosterbeintum heeft een aantal van dit soort hurkgraven opgeleverd. Zie Knol 1993,  
fig. 43 (p. 160). Voor het grafveld bij Katwijk Klein Duin daarentegen zijn zulke inhumaties niet overgeleverd. 
Zie Evelein 1911.

Afb. 4.11  Bovenaanzicht van het lijksilhouet. Vooral de benen zijn goed te onderscheiden.
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zijn eveneens goed te zien. De rest van het lichaam is echter minder goed te onderscheiden. Bij 
de bovenbenen vertroebelt een wortelconcentratie het beeld vrij sterk. De romp is in zijn geheel 
vrij vaag, maar is als lichte verkleuring toch enigszins te volgen. De langwerpige donkere vlek 
aan de bovenzijde naast de romp zou een arm kunnen zijn. In dat geval is de betreffende persoon 
bijgezet met de armen voor de borst gebogen of gekruist. Ook dat is een niet ongebruikelijke 
houding. Het hoofd en de nek zijn weer enigszins als zodanig te onderscheiden, al zorgen wortels 
er ook hier voor dat het beeld aan duidelijkheid te wensen overlaat. 
Gezien de vaagheid van het totale spoor zijn de precieze afmetingen slechts met enige reserve 
vast te stellen. Letterlijk van kop tot teen meet het spoor ongeveer 1,15 meter. Dat valt 
goed binnen de marges van een gehurkt volwassen persoon. Van een geslachtsbepaling kan 
vanzelfsprekend geen sprake zijn: daarvoor zijn simpelweg te weinig data beschikbaar.  
In hoeverre er gebruiksvoorwerpen of sieraden aan de overledene zijn meegegeven is onbekend. 
Voorwerpen zijn niet aangetroffen, maar dat zegt, gezien hetgeen nog van het graf over was, 
niet al te veel. Duidelijk lijkt wel te zijn dat de persoon niet in een kist is bijgezet. Sporen 
daarvan hadden zichtbaar moeten zijn – zoals bij het wapengraf (zie onder). Er moet van worden 
uitgegaan dat de persoon is bijgezet in een speciaal daarvoor gegraven, langwerpige kuil. Daarvan 
was overigens evenmin iets waarneembaar.  
Na documentatie in het vlak is een poging gedaan het silhouet via een “lakvlak” voor het 
nageslacht te bewaren en te lichten. Helaas bleek dat onmogelijk. Ook daar waren de vele wortels 
debet aan. 

Afb. 4.12  Het graf tekent zich voor het eerst af. Vooraan steekt de lanspunt uit het spoor. Dierengangen verstoren het beeld nog.
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2. S483 Het wapengraf 
In put 4 werden, in het gedeelte tussen de twee middeleeuwse greppels, de sporen van een 
kistgraf aangetroffen met daarin een uitgebreide wapenset. Ook hier ging het om een volstrekt 
onverwachte vondst, die zich in eerste instantie ook niet in het aangelegde vlak liet herkennen. 
Juist op deze plek was namelijk sprake van een concentratie aan verschillende diergangen, die de 
aanwezigheid van het spoor compleet verborgen hield. Een stuk ijzer, dat in één van die 
dierengangen bloot was komen te liggen, werd in eerste instantie logischerwijs voor weer een 
klinknagel gehouden, waarvan er op dat moment al verschillende waren opgetekend en 
verzameld. Bij een eerste poging het metaal uit te graven bleek het echter al gauw te groot voor 
zo’n klinknagel. Op een iets dieper niveau bleek het metaal de top van een lanspunt te zijn en 
ging zich ook een rechthoekig spoor aftekenen met een vrij donkere vulling (afb. 4.12). Vanaf dat 
moment heeft dit spoor zijn eigen behandeling gekregen. De vorm en de lanspunt maakten 
immers duidelijk dat het hier waarschijnlijk om een inhumatiegraf ging, in elk geval met één, 
maar mogelijk met meer wapens.  
 
Helaas was ook dit spoor niet ongeschonden gebleven. De meest noordelijke middeleeuwse 
greppel heeft het spoor schuin aangesneden en heeft, omdat deze een grotere diepgang heeft, een 
substantieel deel ervan compleet doen verdwijnen. Het spoor had een breedte van ongeveer 70 
cm; van de noordelijke lange zijde was nog 130 cm over, van de zuidelijke lange zijde echter niet 
meer dan 65 cm. Bij wapengraven is de begraven persoon in de regel gestrekt en op zijn rug in de 
kist gelegd. Er kan daarom van worden uitgegaan dat dat hier ook het geval geweest is. Het graf 
zal dan niet meer dan 2 meter lang zijn geweest. Dat betekent dat ongeveer de helft van het 
spoor verdwenen is. Het is een gelukkig toeval dat dat het deel is waar zich het onderlichaam van 
de dode heeft bevonden. Bij wapengraven als deze concentreren de bijgiften zich in het bovenste 
deel, bij het hoofd en de romp. Deze zijn daarom bewaard gebleven. Het valt echter, gezien het 
grote deel dat verdwenen is, niet uit te sluiten dat enkele bijgiften verloren zijn gegaan.45  
De onderkant van het spoor bleek rond 2,70 m + NAP te liggen. Dat betekent, aangezien de 
bovenkant van de cultuurlaag zich hier op 3,20 m + bevindt, dat het spoor tot minimaal 50 cm, 
maar waarschijnlijk tot dieper onder het toenmalige maaiveld ingegraven is geweest. Het graf is 
anders georiënteerd dan het lijksilhouet, namelijk bijna zuiver noordzuid gericht, waarbij het 
hoofd aan de zuidkant heeft gelegen.  
Het werd al snel duidelijk dat sprake moet zijn geweest van een houten bekisting. Langs de rand 
was een iets donkerder band waarneembaar en werden kleine ijzeren spijkertjes aangetroffen die, 
indien in situ, standaard 15 cm van elkaar verwijderd bleken. Het gaat om ongeveer 25 stuks. 
Deze waren in een dusdanig slechte staat, dat ze bij verzameling volledig uit elkaar vielen. Enkele 
spijkers lagen overigens op andere plaatsen binnen het spoor. Het is mogelijk dat ze bij het verval 
van de kist zijn gaan zwerven, waarbij bioturbatie zeker een rol kan hebben gespeeld. Er moet 
echter ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat ze afkomstig zijn van het schild 
en daar hebben gediend om de leren bedekking op zijn plaats te houden. Verreweg de meeste 
echter zijn langs de rand van het spoor gevonden en zullen waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt 
van de verticale constructie van de kist.  
Ook de onderzijde van het spoor werd door een vrij scherpe donkere band afgebakend (afb. 
4.13). Deze was nog wat duidelijker dan de zijkanten. Er valt in elk geval uit af te leiden dat de 
onderzijde ook deel van de bekisting heeft uitgemaakt. Waarschijnlijk hebben de chemische 

45 Er kan hierbij gedacht worden aan een bijvoorbeeld een drinkglas. Deze zijn ook regelmatig in wapengraven 
aangetroffen.
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Afb. 4.13  Coupe door het wapengraf. De bodemplanken tekenen zich als een donkere lijn af.

Afb. 4.14  De gesinterde houten deksel van de kist. De schildknop tekent zich daar pal voor af.
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processen die horen bij de ontbinding van het lichaam voor een betere aftekening van de 
onderkant gezorgd.  
Vrij snel ook kwam binnenin het spoor een grote en platte donkere structuur te voorschijn, die 
een deel van het inwendige afdekte (afb. 4.14). Het leek nog het meeste op hout, en dat bleek bij 
later specialistisch onderzoek ook het geval.46 Een houten deksel had het graf dus afgedekt. Dat 
deze herkenbaar bewaard was gebleven lag aan een bijzondere omstandigheid: de plank bleek 
volledig verkoold en was daardoor een stuk beter bestand gebleven tegen het gebruikelijke verval. 
Waarom de planken zijn verkoold is onbekend. Er kan iets ritueels in gezien worden: in dat geval 
moet er van worden uitgegaan dat iets brandends op de kist gelegd is tijdens de plechtigheden die 
er ongetwijfeld zijn geweest. Een veel prozaïscher uitleg is echter ook mogelijk. In dat geval is al 
reeds verkoold hout gebruikt, misschien omdat het toch voor iets anders niet meer geschikt was 
of bij gebrek aan iets beters.  
De plank of planken bleken in het graf iets schuin te liggen, in de richting van het onderlichaam 
licht naar beneden toe. Dit zal te maken hebben gehad met de gebruikelijke postdepositionele 
processen. Daarbij moet er van worden uitgegaan dat het graf met grond bedekt geweest is en dat 
de druk daarvan op een gegeven moment, toen het lichaam door ontbinding goeddeels was 
verdwenen, voor het inklappen gezorgd heeft. De concentratie aan voorwerpen bij het 
bovenlichaam zorgde echter nog voor wat meer volume, waardoor de planken daar minder diep 
de kist in konden zakken.  
Het is nog maar de vraag of deze afsluitende plank of plaat aan de rest van de kist bevestigd is 
geweest. De positie van de lanspunt wijst in feite op het tegendeel. De lanspunt bevindt zich 
deels buiten het spoor van het graf (afb. 4.15). Daar zou uit afgeleid kunnen worden dat de 
grootte van de lans (dus de metalen lanspunt met de houten schacht) die van de bekisting 

46 Het onderzoek naar de niet menselijke organische resten is uitgevoerd door drs C. Vermeeren van BIAX.

Afb. 4.15  Zijaanzicht lanspunt. Het voorwerp steekt tot voorbij het spoor.
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Afb. 4.16  De schildknop met de greep. Vlak daarnaast (rechts op de foto) resten van de schedel.

Afb. 4.17  Het zwaard begint zich af te tekenen.
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Afb. 4.18  Onder het zwaard wordt de sax zichtbaar. Links naast de spatha is een gespje en een mesje te zien.

Afb. 4.19  Spatha en sax, geheel blootgelegd.
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oversteeg en dat deze al bij de ter aarde bestelling uit de kist stak, steunend op het hout van de 
korte zijde. Wel zal toentertijd het voorwerp een minder schuine positie hebben gehad dan 
waarin de lanspunt tijdens de opgraving werd aangetroffen. De hoek van ongeveer 45º die de 
punt nu met het horizontale vlak vormt laat geen ruimte voor een schacht. Waarschijnlijk is de 
stand veranderd bij het boven al genoemde instorten van het graf, toen ook de schacht al zo 
verrot was dat die geen tegenwicht meer aan de bovenliggende grond kon bieden. De gehele 
grafconstructie zelf ademt al met al enige slordigheid.  
 
Naast en onder het verkoolde hout van de deksel kwamen andere belangwekkende zaken aan het 
licht. Op de lengteas van de kist en ongeveer 45 cm van de korte zijde kwam een groot bol 
ijzeren voorwerp te voorschijn, dat onmiddellijk kon worden geïnterpreteerd als een umbo, een 
schildknop (afb. 4.16). Deze toonde op de platte rand - zeer karakteristiek - vijf nagels door 
middel waarvan het voorwerp aan de buitenzijde van het houten schild bevestigd is geweest. 
Daaronder de bijbehorende metalen greep, die oorspronkelijk aan de binnenzijde van het schild 
bevestigd was.47 Van het schild zelf was vanzelfsprekend niets meer te bekennen. Het schild is vrij 
hoog, dat wil zeggen bij het bovenlichaam, in het graf geplaatst. Gezien de breedte van het graf 
moet er van worden uitgegaan dat het schild niet meer dan 60 cm in doorsnee geweest is. Het 
heeft daarbij oorspronkelijk, behalve de borst van de overledene, zo te zien ook het hoofd bedekt.  
Het schild lag ook over enkele andere voorwerpen heen. Het belangrijkste daarvan was 
ongetwijfeld het langzwaard met dubbelzijdig snijvlak, de spatha, die blijkbaar op de borstkas van 
de overledene gelegd is, de punt wijzend naar de voeten (afb. 4.17). Daarbij moet de greep van 
het zwaard zich tegen het hoofd van de overledene aan hebben bevonden.  
Het voorwerp is gelukkigerwijs compleet tot ons gekomen: de grens van de middeleeuwse 
verstoring bleek maar enkele centimeters van de punt van het zwaard verwijderd. Het voorwerp 
lag bij ontdekking niet geheel centrisch in het spoor. Ook nu moet rekening gehouden worden 
met verschuiving van het object onder invloed van de bovengenoemde postdepositionele 
processen.  
Bij blootleggen bleek zich een korst om het zwaard te bevinden, die het residu kan zijn geweest 
van de waarschijnlijk houten schede.  
Door de zware corrosie van alle metalen voorwerpen was het een en ander aan elkaar 
vastgekoekt. Aan de bovenzijde was de spatha daardoor aan de schildgreep verklonken en aan de 
onderzijde aan nog een wapen dat de overledene was meegegeven: een sax, een kortzwaard met 
een eenzijdig snijvlak (afb. 4.18). Ook dit wapen is op de dode gelegd, maar in een opmerkelijke 
positie; de punt wijst schuin omhoog naar de linkerschouder van de dode. De pommel (de knop 
aan het uiteinde van de greep) moet zich ongeveer ter hoogte van het bekken bevonden hebben 
(afb. 4.19). Ook dit wapen zal ten tijde van de begrafenis bijna volledig door het schild zijn 
afgedekt.  
Naast deze grote voorwerpen bevatte het graf nog enkele kleine objecten, waarvan enkele ook 
weer als bijzonder kunnen worden beschouwd. Vlak naast de pommel van de sax werd een klein 
ijzeren gespje blootgelegd. Ook deze moet zich ter hoogte van het bekken hebben bevonden en 
heeft waarschijnlijk aan een in dit geval smalle riem vastgezeten. Waarschijnlijk is de dode 
begraven met deze riem om zijn middel. Mogelijk diende de riem voor de bevestiging van een 
van de genoemde wapens. Gezien de positie komt de sax daar dan het meest voor in aanmerking. 

47 Voor de details: zie hoofdstuk 5 over het vondstmateriaal.
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 Nog een klein metalen voorwerp was een mesje, dat zich net links naast de spatha bevond. Ook 
dit wijst met de punt naar de linkerschouder en net als de andere zal deze zich destijds onder het 
schild hebben bevonden. 
Een laatste opmerkelijk gegeven was de aanwezigheid aan de rechterkant van het spoor, 
ook weer ter hoogte van de heup, van een drietal stukken vuursteen, samen met een ijzeren 
voorwerp (afb. 4.20). De aanwezigheid van vuursteen in graven uit deze periode is niet heel 
ongebruikelijk. Blijkbaar is de man een kit om vuur te maken meegegeven op zijn reis naar het 
oneindige. Verwacht mag worden dat de stukken bij elkaar waren gebracht in bijvoorbeeld een 
leren buideltje. Ook deze kan aan de heupriem bevestigd zijn geweest. Na het verdwijnen van 
dat leer zijn de brokstukken enigszins gaan zwerven, maar toch relatief dicht bij elkaar gebleven. 
Met vuursteen kan alleen vuur worden gemaakt als er ook een vuurslag aanwezig is. Dat zou 
het begeleidende stuk ijzer geweest kunnen zijn, al is sprake van een voor dat doel volstrekt 
ongebruikelijke vorm.48  
 
Van de overledene zelf is bitter weinig teruggevonden. Iets anders was ook niet verwacht: het 
lijksilhouet had al aangegeven hoe slecht het met de conserverende werking van de grond hier 
gesteld was. Toch zijn enkele resten nog enigszins bewaard gebleven, genoeg om er zeker van te 
zijn dat we hier toch echt met een inhumatie te maken hebben. Aan de bovenzijde, en links van 
het midden, werd een bruinige verharding zonder echt duidelijke structuur blootgelegd. De plek 
is bemonsterd; later onderzoek, uitgevoerd door dr. E. Smits, wees uit dat het om schedelresten 
ging. Op zich is het feit dat deze resten wel bewaard zijn gebleven opvallend. Het kan te maken 
hebben met een vorm van hoofdbedekking die de dode met zich mee had gekregen. Het was in 

48 Zie voor een verdere discussie aangaande dit voorwerp hoofdstuk 5 over het vondstmateriaal. 

Afb. 4.20  Detail met vuursteen en vuurslag.
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elk geval niet gebruikelijk een metalen helm in het graf mee te geven. In Nederland zijn daar 
geen voorbeelden van bekend.49 Sprake kan wel geweest zijn van een kap van bijvoorbeeld gehard 
leer. Dat dat niet bewaard is gebleven is gezien de omstandigheden niet meer dan logisch. Het 
kan echter wel voor een iets betere conservering van de schedel zelf hebben gezorgd.  
De positie van deze resten is niet helemaal logisch: op de lengteas van het graf zou logischer 
zijn. Het is echter goed mogelijk dat de schedel los van de romp is geraakt tijdens het 
ontbindingsproces en iets is gaan “zwerven”.  
Vlak bij de schedel werd een deel van een kies aangetroffen. Het betreft de kroon van een derde 
molaar.50 Niet duidelijk is of het fragment van de onder- of bovenkaak afkomstig is. Wel kon 
worden bepaald dat het element afkomstig is van een relatief jong iemand; gezien het gebrek 
aan slijtage kan de persoon hooguit 25 jaar zijn geweest. Het gaat dus om het graf van een jonge 
mannelijke volwassene. Het vinden van slechts een enkel gebitselement kan wederom de slechte 
conserveringsomstandigheden ter plekke illustreren, al kan de mogelijkheid dat de betreffende 
persoon al tijdens zijn leven bijna zijn gehele gebit verloren had zeker niet worden uitgesloten.  
Het voornemen op de kies isotopenonderzoek te laten uitvoeren in verband met de afkomst van 
de betreffende persoon liep helaas schipbreuk op de te geringe massa van het object.51  
 
Samenvattend kan gesproken worden van een zeer rijk en compleet wapengraf, met schild, 
spatha, sax, speer, mes, en vuurslag. De vondsten lijken aan te geven dat het een 6de eeuws graf 
betreft.52 Een zeldzame vondst; voor een soortgelijke in deze regio moet bijna 100 jaar worden 
teruggegaan, naar het lang vervlogen tijdperk van Holwerda.53 In de synthese wordt verder 
ingegaan op het belang ervan. 

3. S479 Het bootvormige graf 
Het meest verrassende spoor van het grafveld was ook het grootste (afb. 4.21). Het gaat om een 
kuil met een lengte van 4,8 en een breedte van 1,5 meter, met twee zodanig gebogen zijden dat 
deze op twee punten samenkomen. Het noordelijk einde lijkt daarbij iets puntiger te zijn dan het 
zuidelijke. De vorm was onmiskenbaar die van een boot, en gezien de inhoud van het spoor mag 
er van worden uitgegaan dat hierbij geen sprake is van toeval. De lengteas van het spoor is in 
noordnoordwestelijke richting georiënteerd en dus weer anders dan de twee bovengenoemde 
inhumatiegraven. 
Het spoor bevond zich in werkput 4 en het is een klein wonder dat het in het horizontale vlak zo 
herkenbaar bewaard is gebleven. Aan de oostzijde was het talud van de zandwinningsplas niet 
meer dan 1,20 meter van de rand van het spoor verwijderd; de middeleeuwse greppel, die het 
wapengraf had verstoord, bleef er aan de andere zijde slechts 30 centimeter vandaan. Het is te 
danken aan het feit dat de lengteoriëntatie van het spoor nagenoeg hetzelfde is als die van de 
greppel en de rand van de plas. Dat dat (een gelukkig!) toeval is spreekt voor zich. Elke andere 
oriëntatie had grote schade betekend.  

49 Voor de schaarse voorbeelden moet naar het buitenland worden gekeken. Het koningsgraf van Sutton Hoo in 
Engeland uit het eerste kwart van de 7de eeuw is het beroemdste voorbeeld. Blijkbaar was de gift van een helm 
op de laatste reis alleen voorbehouden aan de allerhoogste elite. 

50 Determinatie E. Smits.

51 Het menselijk gebit neemt in zijn opbouwfase elementen op die in de directe omgeving voorkomen. Op die 
manier kan de streek waar iemand is geboren en/of opgegroeid worden achterhaald. Juist in deze periode met 
zijn veronderstelde migraties kan een dergelijk onderzoek veel nieuwe inzichten daaromtrent opleveren. 

52 Zie hoofdstuk 5 voor de vondsten. 

53 Holwerda groef bij Katwijk Klein Duin een deel van een Merovingisch grafveld op met daarin drie wapengraven. 
Dat speelde zich af in 1911. Zie ook Holwerda 1912. 
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Desalniettemin is het spoor wel degelijk zwaar verstoord, maar dan in verticale zin. In feite is 
alleen de onderkant bewaard gebleven. Dat blijkt uit de (on)diepte van het spoor. Op zijn diepste 
punt is het maar 25 centimeter diep, gerekend van de bovenkant van de humeuze laag. Naar de 
punten toe nam dat af tot minder dan 20 centimeter. Het graf – en dat het dat is wordt hier van 
uitgegaan – moet dieper ingegraven of in elk geval met meer grond bedekt zijn geweest; het 
betreffende lichaam had anders niet eens onder de grond gelegen.  
De verstoring blijkt natuurlijk ook uit het feit dat de inhoud van het spoor door de al 
verschillende malen genoemde doorploeging voor een deel tot buiten het spoor verspreid geraakt 
is. Al meteen vanaf de aanleg van de werkput, zoals bij deze opgraving gebruikelijk machinaal tot 
aan de bovenzijde van de cultuurlaag, kwamen fragmenten van klinknagels voor de dag. Hoewel 
daar in eerste instantie geen structuur in te onderscheiden was, en er zich ook nog geen 
duidelijke sporen aftekenden, was het reden om extra voorzichtig te werk te gaan en alle 
aangetroffen fragmenten driedimensionaal in te meten. 
  
Vanaf het moment dat het betreffende spoor zich in het vlak begon af te tekenen werd ook 
duidelijk dat de gevonden klinknagels daarvan afkomstig waren en dat er van een duidelijke 
structuur sprake was. Het betrof in eerste instantie een rij van drie van deze klinknagels aan de 

Afb. 4.21  Het bootvormige graf vlak na de ontdekking.
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Afb. 4.22  De eerste rij klinknagels in verband. Afb. 4.23  De tweede rij klinknagels, met daaronder al 

zichtbaar de derde rij. 

Afb. 4.24  Middendeel van het bootvormig graf met klinknagelrijen. Vooraan rechts ontbreken de nagels.
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Afb. 4.25  Uit het lood geraakte klinknagels aan de westkant van het graf.

Afb. 4.26  Reconstructietekening van overnaadse bouw.
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oostelijke zijde van het spoor op een regelmatige afstand van ongeveer 15 cm van elkaar 
verwijderd (afb. 4.22). Pal daaronder bleek zich een tweede rij te bevinden, die over een veel 
grotere afstand bewaard was gebleven. Ditmaal ging het om in totaal 15 klinknagels, alle 
diezelfde 15 cm van elkaar verwijderd, behoudens een plek waar het om 30 cm ging. Daar was 
een klinknagel blijkbaar verloren geraakt. Daaronder werd nog een rij aangetroffen, die tot aan 
de noordelijke punt van het spoor heeft doorgelopen (afb. 4.23). Deze rij besloeg in totaal 18 
nagels, met op één plaats een duidelijke en vrij grote onderbreking. De rijen waren ongeveer 30 
cm van de oostelijke rand van het spoor verwijderd. 
Ook langs de andere zijde van het spoor zijn klinknagels in patroon gevonden,  hier enige 
decimeters van de westelijke rand vandaan. De structuur was hier echter een stuk minder 
duidelijk. Er was een veel groter gat in het patroon (afb. 4.24) en er waren hier ook slechts een 
tweetal rijen bewaard gebleven. Een aantal klinknagels bleek aan deze kant te zijn gebroken en 
compleet “uit het lood” te zijn geslagen. Ze bevonden zich soms in een compleet verticale positie 
(afb. 4.25). 
Duidelijk was dus dat de conservering, om wat voor reden dan ook, aan die zijde veel meer te 
wensen overliet. Aan geen van beide zijden overigens liepen de nagelrijen tot aan de zuidelijke 
punt door. De oostelijke rijen eindigden op circa 1,20 meter van dat einde; die aan de westkant 
zelfs op ongeveer 1,45 meter. 
Klinknagels zijn grote ijzeren nagels met een platte ruitvormige plaat aan het eind.54 Het zijn in 
nederzettingscontext geen alledaagse objecten; ze werden in de vroege middeleeuwen voor zover 
nu bekend uitsluitend in de scheepsbouw gebruikt. De houten schepen werden in die tijd 
overnaads gebouwd, dat wil zeggen dat de horizontale planken (“gangen” in scheepsjargon) 
elkaar steeds voor een deel overlapten. De klinknagels klonken de verschillende gangen ter 
hoogte van deze overlapping aan elkaar (afb. 4.26).  
Wat dus duidelijk was geworden, was dat zich in het spoor scheepshout moest hebben bevonden, 
scheepshout dat door de slechte conserveringsomstandigheden zonder verder enig spoor na te 
laten is verdwenen, ondanks het feit dat hier waarschijnlijk van eikenhout sprake is geweest.55 
Gegeven het feit dat dit scheepshout aan beide zijden van het spoor was aangetroffen, moest op 
dat moment rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het hier een echt bootgraf 
betrof, met andere woorden dat een klein schip gebruikt was als “doodskist” en hier in het duin 
was ingegraven. Dergelijke exceptionele graven zijn uit de vroege middeleeuwen wel bekend, 
maar dan uitsluitend uit het buitenland.56 Snel werd echter duidelijk dat dat hier niet het geval 
kon zijn geweest.57 In dat geval hadden de klinknagels ook de bodem van het spoor moeten 
bedekken. Dat was hier niet zo: de onderkant van het spoor is tamelijk recht en horizontaal en 
juist daar was geen enkele klinknagel aanwezig. Het ging hier dus “slechts” om stukken 
scheepswand die in de kuil zijn geplaatst.  
De grootte van de klinknagels wijst er op dat het hout van een vrij groot schip afkomstig moet 
zijn geweest. De meeste klinknagels overspannen een afstand van ongeveer 4,5 cm. Het gaat dus 
om planken met een dikte van ruim 2 cm. De breedte is moeilijker te bepalen. Gezien echter de 
grootte van de kop van de nagels en het hoogteverschil tussen de verschillende rijen moet dat 
meer dan 10 cm zijn geweest.  

54 Zie ook hoofdstuk 5.

55 Bij onderzoek van de nagels bleek bij enkele de aftekening van de nerf in het roest bewaard te zijn gebleven. 
Door mevr. drs. C. Vermeeren van BIAX konden deze nerfsporen op houtsoort worden gedetermineerd. 

56 Beroemd is het scheepsgraf van Sutton Hoo in Engeland uit dezelfde periode als het grafveld van Solleveld en is 
qua conserveringsomstandigheden zeer vergelijkbaar: ook daar waren alleen nog klinknagels over. Daar gaat het 
echter om een duidelijk koningsgraf met een grote hoeveelheid kostbare bijgiften. 

57 Vertegenwoordigers van het NISA constateerden dat onmiddellijk na inspectie.
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Tijdens het veldwerk en de uitwerking is er van uitgegaan dat het een graf heeft betroffen. Het 
spoor lag niet voor niets tussen andere graven in een grafveld. Maar dan moet het om een 
bijzonder graf zijn gegaan. De grootte van het spoor, de vorm en de aanwezigheid van het 
scheepshout wijzen daar duidelijk op. Het is logisch dat scheepshout te zien als de 
oorspronkelijke bekleding van de wanden van het spoor. Op die manier is dan een soort 
grafkamer gecreëerd voor de overledene en de voorwerpen die deze op zijn laatste reis mee 
kreeg. Er moet van uit worden gegaan dat de kamer ook aan de bovenzijde afgedekt is geweest. 
Waarschijnlijk is dat dan met houten planken gebeurd.58 Daar zijn overigens geen sporen van 
teruggevonden en dat kan er op wijzen dat men daar geen scheepshout met klinknagels voor 
heeft gebruikt.  
Dat de overblijfselen van de stukken scheepswand niet precies langs de randen van het spoor zijn 
aangetroffen is niet verbazingwekkend. Gronddruk van buiten af kan gezorgd hebben voor het 
naar binnen duwen van het aanwezige hout, zeker op een moment dat door de degradatie van het 
materiaal de samenhang en soliditeit minder begonnen te worden. Die degradatie is te zien aan 
sommige klinknagels die in het midden van de schacht “uitgebloesemd” zijn, dat wil zeggen dat 
daar een grote roestknobbel aanwezig is. Op die plek was het hout op een gegeven moment zo 
slecht, dat roestvorming de ruimte kreeg. 
 
Als sprake is van een belangrijk graf, dan mag worden verondersteld dat de inhoud met die 
vermeende status in overeenstemming is. Helaas is deze inhoud echter verre van eenduidig.  
Al tijdens het veldwerk werd geconstateerd dat het bootvormige spoor tot een latere fase van het 

58 Een parallel daarvoor is bekend uit Noord Duitsland: zie Schön 1999 en afb. 6.3, p. 122.

Afb. 4.27  Detail van het bootvormige graf tijdens verdiepen. Vooraan rechts de deels vergaven crematieurn. De grens van de 

secundaire begraving is op een dieper niveau zichtbaar.
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Afb. 4.28  Het secundaire graf, gegraven door de wand van het bootvormige graf.
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grafveld moest behoren. Aan de oostzijde ervan is een spoor er half door vergraven. Ook kwam 
de maar deels bewaard gebleven handgevormde urn V1010 er onder tevoorschijn (afb. 4.27). 
Deze urn lijkt door het graven van het bootvormige graf te zijn beschadigd. Het is waarschijnlijk 
om die reden dat er binnen het spoor vondsten zijn gedaan die logischerwijs niet in een graf als 
dit thuis horen. In het gehele spoor is een “ruis” van crematiefragmenten aanwezig. Eerder is al 
de concentratie scherven en crematieresten genoemd, die aan het zuidelijk einde van het spoor 
kon worden blootgelegd en die wijst op een tweede vergraven urn. De inhoud daarvan is dan in 
het bootvormige graf verspreid geraakt.  
Tijdens de uitwerking is geconstateerd dat het spoor ook niet het laatste van het grafveld kan zijn 
geweest. Hoewel het bootvormige graf tijdens het onderzoek de indruk maakte niet door 
vergravingen te zijn verstoord, bleek dat toch wel te zijn gebeurd. Tijdens de laatste fase van het 
verdiepen was al een ander spoor (S1020) te voorschijn gekomen. Het ging om een langwerpige 
kuil, ongeveer haaks gelegen op de lengteas van het bootvormige spoor. Zowel de aftekening in 
het vlak als de later gemaakte coupe leken er tijdens het veldwerk op te wijzen dat dit een ouder 
spoor was, vergraven tijdens de aanleg van het bootvormige graf. Nadere bestudering van het 
nagelpatroon toont echter aan dat de nagels juist ter plekke van dit spoor ontbreken. Het gaat 
dan om de al genoemde onderbreking in de onderste oostelijke rij nagels en om het grote hiaat 
aan de westzijde. Dat kan maar op één ding wijzen: dat deze kuil is gegraven toen het 
bootvormige graf al aanwezig was en dat daarbij delen van de houten bekleding zijn verwijderd 
(afb. 4.28). Dat moet in elk geval gebeurd zijn op een moment dat het hout al dusdanig was 
verrot dat het verwijderen mogelijk was. De verstoring in de positie van veel van de aan de 
westkant gelegen klinknagels lijkt er op te wijzen dat het graven van de nieuwe kuil met enig 
geweld is gebeurd, geweld dat de onderlinge samenhang van het overgebleven hout nogal wat 
schade heeft toegebracht.  
Wat de tijdspanne tussen deze beide sporen geweest is blijft bijna onmogelijk vast te stellen. 
Duidelijk is wel dat dat niet meer dan enkele decennia hoeft te zijn geweest.59 Eikenhouten 
planken houden het in principe niet lang uit in zandige grond boven de grondwaterspiegel, zoals 
hier het geval was. Daarbij kan er van worden uitgegaan dat het hier geen nieuw hout betrof, 
maar oud scheepshout dat waarschijnlijk al in hardheid en kwaliteit achteruit gegaan was.  
Het betreffende spoor is hoogstwaarschijnlijk ook een graf geweest. Daar wijst in elk geval de 
inhoud sterk op; hieronder wordt daar verder op ingegaan. Veel van de in het bootvormige graf 
geborgen vondsten liggen juist ter hoogte van deze kuil; daarom wordt nu aangenomen dat ze bij 
dat specifieke graf hebben gehoord en niet, zoals eerder gedacht, tot het bootvormige graf.  
 
Bovenstaande betekent wel dat de oogst aan grafvondsten voor wat betreft het bootvormige graf 
navenant minder is dan eerst gedacht en in zijn totaliteit in kwantitatieve zin vrij mager mag 
worden genoemd. Het gaat maar om enkele voorwerpen. 
In elk geval zijn geen resten van de overledene zelf aangetroffen. De gebitselementen die wel zijn 
gevonden - en die eerst aan het bootvormige graf werden toegeschreven - moeten aan het graf 
van S1020 worden toegewezen. Ook van een herkenbare verkleuring, zoals bij het lijksilhouet, 
was geen sprake. Daarvoor was de vulling van het spoor zelf ook te donker. Daarbij moet er 
rekening mee gehouden worden dat de latere verstoring ook voor beschadiging van de stoffelijke 
resten gezorgd kan hebben.  
Twee kralen van glas (V436.1 en V461.1) zijn in de noordelijke helft van het spoor aangetroffen. 
Het is, gezien de positie in het graf, goed mogelijk dat deze het haar van de overledene hebben 

59 Mondelinge mededeling C. Vermeeren.
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opgesierd. Dergelijke versieringen waren in de Merovingische periode zeker niet ongebruikelijk. 
De belangrijkste vondsten uit het graf zijn echter drie voorwerpen van metaal; één van ijzer en 
twee van brons. Van deze lijdt het geen twijfel dat ze bij dit graf hebben gehoord. Vooral de 
bronzen voorwerpen vertonen iets van grandeur; ze lijken inderdaad aan te geven dat hier niet 
zomaar iemand is begraven.  
Van deze bronzen voorwerpen is het stuk dat als een riembeslag is geïnterpreteerd het 
belangrijkste (afb. 4.29). Het voorwerp is niet ongeschonden uit de grond gekomen, maar in twee 
stukken gebroken. Deze lagen op geringe afstand van elkaar; het grootste stuk tegen de 
vergraving van S1020 aan (V479.7), het andere deel tegen de oostelijke rij klinknagels (V426.1). 
Het is gezien de positie van beide fragmenten mogelijk dat genoemde vergraving 
verantwoordelijk is geweest voor breken van het voorwerp. Het stuk wordt in hoofdstuk 5 
uitgebreid behandeld; hier volstaat te wijzen op het feit dat het waarschijnlijk ooit deel heeft 
uitgemaakt van een twee- of driedelige gordelset met gesp. Het is zeker niet uitgesloten dat iets 
dergelijks aan de overledene is meegegeven en dat de rest verloren is gegaan. 
Ook het tweede bronzen voorwerp behoort tot de zeldzamer vondsten in Nederlandse context. 
Het gaat om een bronzen fibula met gelijke armen (V479.8). De enige parallellen komen uit 
Friesland, onder andere uit het grafveld van Oosterbeintum. Daar waren ze bij de schouder van 
de overledene gelegen. Dat kan ook hier het geval geweest zijn; de positie binnen het graf, vlakbij 
de oostelijke nagelrij in de noordelijke helft, weerspreekt dat in elk geval niet.  
Tenslotte is er nog het ijzeren voorwerp (V464.1). Het gaat om een klein ijzeren mesje. Het is 
een vrij gebruikelijke vondst bij inhumaties en kan niet met een bepaalde status in verband 
worden gebracht. Ook het wapengraf en inhumatiegraf S1020 (zie onder) hebben een dergelijk 
mes opgeleverd.  
 

Afb. 4.29  Bronzen riembeslag, gevonden in het bootvormige graf.
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4. S1020 De secundaire bijzetting 
Spoor 1020 dateert van na het bootvormige graf en is daar deels in aangelegd. Het is zeker dat 
het om een inhumatiegraf gaat: de aanwezigheid van de tandkapsels van een gebit maken dat 
duidelijk (afb. 4.30). Dat is overigens weer het enige dat van het lichaam overgebleven is. Helaas 
waren deze gebitselementen zo fragiel dat onderzoek niet meer aan het licht kon brengen dan dat 
het om de glazuurkapsels van een aantal molaren moet gaan.60  
Voor zover valt na te gaan heeft het spoor de voor een inhumatiegraf gebruikelijke langwerpige 
vorm. De precieze afmetingen zijn niet duidelijk, omdat het zich op het vlakniveau geen 
enkele keer duidelijk aftekende. Afgaande echter op het gat in de westelijke klinknagelrijen 
van het bootvormige graf is het spoor niet breder geweest dan 0,6 m. Ook de precieze lengte 
is moeilijk te bepalen, omdat het spoor op het eerste vlakniveau aan de westkant door de latere 
middeleeuwse greppel wordt afgekapt. Niettemin is de lengte niet veel meer dan 1,4 m geweest. 
Dat is een formaat waarbij alleen een inhumatie in hurkhouding mogelijk is. De positie van de 
gebitselementen is daarmee ook in overeenstemming. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van een 
bekisting.  
Dit graf is dus naar alle waarschijnlijkheid vergelijkbaar met het eerder beschreven lijksilhouet, 
met dat verschil echter dat hier sprake is van een herkenbare kuil en dat hier bijgiften bewaard 
zijn gebleven. Het spoor heeft namelijk het een en ander aan voorwerpen opgebracht.  
Ook nu was sprake van crematieresten. Er moet echter van worden uitgegaan dat dit vergraven 
materiaal is dat eerst elders was bijgezet. In het spoor was de verspreiding weer diffuus zonder 
duidelijke en grote concentraties. Daarnaast zijn er twee klinknagelfragmenten in aangetroffen. 
De tekening laat zien dat ze volledig uit positie liggen ten opzichte van de rijen in het 
bootvormige graf. Een teken te meer dat daar van vergraving sprake is. 

60 Onderzoek E. Smits. Zie bijlage. 

Afb. 4.30  De resten van het gebit uit de secundaire bijzetting.
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Afb. 4.31  Overzicht grafveld met kuilen en paalsporen.
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 Twee ijzeren gebruiksvoorwerpen en vijf glazen kralen moeten echter wel tot de inventaris 
worden gerekend. Wat het metaal betreft: het gaat om (weer) een ijzeren mesje (V479.28) en een 
priemachtig voorwerp (V463.1). Het is mogelijk dat hier van een set sprake is, zoals ook wel in 
graven in het buitenland is geconstateerd.61 In elk geval liggen beide voorwerpen dicht bij elkaar. 
Daarnaast konden vijf glazen kralen met zekerheid aan dit graf worden toegewezen, de grootste 
concentratie kralen van deze opgraving. Bijzonder is het overigens niet: kralen komen veelvuldig 
voor in Merovingische grafvelden, zowel bij inhumaties als crematies. In dat laatste geval zijn de 
kralen vaak door het vuur aangetast en vervormd, zoals bij urn V494.1.  
Van niet alle kralen zijn de precieze posities bepaald. Sommige kwamen namelijk bij het zeven 
van de grond te voorschijn. Het gaat daarbij onder andere om twee sterk op elkaar gelijkende 
blauwe kralen (V1019.1 en 2). Van twee ingesnoerde donkere kralen, beide identiek aan elkaar 
en versierd met gele stippen (V1020.1 en 4), was de positie wel duidelijk. Ze bleken vlakbij de 
tanden, dus de schedel te liggen. Ook hier is er dus de mogelijkheid dat het haar ermee versierd 
is geweest. 

4.2.3 Andere sporen in het grafveld
Naast de verschillende soorten graven heeft het grafveld ook nog een aantal andere sporen 
opgeleverd. De aard daarvan is lang niet altijd duidelijk geworden; wel is er een aantal dat met 
zekerheid als paalspoor kan worden gekenschetst (afb. 4.31). De verschillende sporen worden 
hieronder per soort beschreven. 

Paalsporen
Duidelijk is dat tijdens het gebruik van het grafveld van Solleveld palen op de een of andere 
manier een rol hebben gespeeld. Elk tot nu toe ter plekke uitgevoerd onderzoek heeft namelijk 
paalsporen opgeleverd. Op de tekening van Braat staat één paalspoor getekend. Het onderzoek 
van 1987 heeft er meer opgeleverd : daar ging het om minimaal zes paalsporen. De meeste 
paalsporen zijn echter afkomstig uit de campagne van 2004: daar gaat het om achttien stuks.62

In principe hebben al deze sporen een grijze, soms iets humeuze vulling. Hout is nergens 
bewaard gebleven. Verreweg de meeste palen waren vanaf het laatste getekende vlak niet meer 
dan 30 tot 40 cm diep. 
Van duidelijke structuren is, behoudens één mogelijke uitzondering, geen sprake. Dat is ook 
nauwelijks te verwachten, gezien het beperkte ongestoorde opgravingsareaal. De uitzondering 
vormt een mogelijke structuur die zich in put 6 lijkt af te tekenen. Het gaat daarbij om vier palen 
(de sporen 638, 639, 641 en 642), die tezamen min of meer een vierkant vormen met zijden 
van ongeveer 1,20 m (afb. 4.32). De onderkanten liggen tussen 2,58 en 2,62 m + NAP; daarin 
zijn ze dus zeer aan elkaar gelijkend (afb. 4.33). Toch blijft voorzichtigheid geboden, gezien de 
onmiddellijke nabijheid van de verstoring van de waterwinplas. Het kan ook om een grotere 
constructie zijn gegaan. Niettemin is een dergelijke structuur in grafvelden een niet geheel 
onbekend fenomeen. Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Wijster in Drenthe bijvoorbeeld heeft 
heel veel vierpalige structuren opgeleverd.63 Deze zijn destijds geïnterpreteerd als dodenhuisjes 
of tempeltjes; tegenwoordig is meer het idee dat ze de weerslag vormen van een constructie 
voor de crematie van de overledene.64 Na de crematie werden dan de resten verzameld en daar 

61 Zie hiervoor verder hoofdstuk 5. 

62 Het gaat om de sporen 322, 474, 476, 495, 498, 499, 512, 519, 603, 632, 634, 636, 638, 639, 641– 644. 

63 Zie Van Es 1967.

64 Zie Van Vilsteren 1989.
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vlakbij ter aarde besteld. Onduidelijke sporen, ‘ash stains’, in het grafveld van Oosterbeintum 
worden in verband gebracht met mogelijke brandstapels.65 Het zou dan gaan om de onderkant 
van paalgaten waar resten van de brandstapel in terecht zijn gekomen. Het is de specifieke positie 
van deze structuur in het grafveld van Solleveld die voor een dergelijke hypothese zou kunnen 
pleiten. In put 6 is duidelijk de grens van het grafveld bereikt. Deze vierpalige structuur ligt dus 
langs de rand en dat is misschien wel de meest logische plek om een brandstapel op te bouwen.  
Hoe aantrekkelijk echter ook, het fenomeen van de vierpalige structuur is niet dusdanig algemeen 
dat de aanwezigheid daarvan in dit grafveld als absoluut zeker kan worden aangenomen. Bij 
geen van de grafvelden in de buurt zijn in het verleden dit soort sporen gedocumenteerd. Daar 
echter komen we de beperkingen tegen van onderzoek dat een eeuw geleden, in een geheel ander 
tijdperk, is uitgevoerd en waar lang niet altijd naar andere sporen werd gekeken. 

Kuilen
De andere categorie sporen die tot het grafveld kan worden gerekend is die van de kuilen. Het 
gaat daarbij in feite om een restcategorie; het zijn sporen die op geen andere manier konden 
worden geduid. Door het bijna volledig ontbreken van crematieresten konden ze niet als graf 
geïnterpreteerd worden, terwijl de ronde of vlakke onderkanten van de coupes een interpretatie 
als paalspoor in de weg stonden. 

65 Zie Knol e.a. 1995/1996, p.269.

Afb. 4.32  De mogelijke vierpalige structuur aan de rand van het grafveld.
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Er zijn in totaal 20 van dit soort sporen blootgelegd en gedocumenteerd (afb. 4.31).66 In alle 
aan het grafveld gerelateerde putten komen ze voor, maar van een concentratie kan niet worden 
gesproken. Het gaat om vrij kleine sporen. Nergens is een grotere doorsnee dan circa 60 cm 
opgemeten; nergens reikten ze dieper dan tot circa 35 cm onder het getekende vlak. De vulling 
is verschillend: soms is die egaal grijs, soms ook erg gevlekt met onder andere houtskoolvlekken. 
De genomen monsters van de inhoud gaven, door de slechte conserveringsomstandigheden, geen 
uitsluitsel over mogelijk organische resten of afval. 

66 Het gaat om de sporen: 321, 324, 325, 437, 439, 440, 442, 473, 475, 1001, 507, 513, 514, 515, 517 , 606, 
610, 633, 635 en 659. Sporen uit put 7 zijn niet meegeteld, daar die niet verder onderzocht zijn. 

Afb. 4.33  Coupes van twee 

paalsporen, behorend tot de 

vierpalige structuur.
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De sporen zijn opvallend leeg. In geen enkele zijn aardewerkfragmenten aangetroffen, terwijl 
nooit van meer dan een paar gram crematie sprake was. Eén uitzondering moet echter genoemd 
worden. Spoor 606 leverde ruim 30 gram crematierest op. Voor een graf in principe te weinig, 
maar toch een opvallend andere hoeveelheid dan in de andere kuilen. Daarnaast kwamen uit dit 
spoor scherven van een knikwandpot te voorschijn, die, zoals eerder al beschreven, bleken te 
horen bij de scherven die in het daar vlak naast gelegen spoor 605 waren aangetroffen. Gezien 
ook de verrommelde vulling van spoor 605 moet er wellicht van worden uitgegaan dat dit laatste 
spoor is vergraven en dat daarbij resten in kuil S606 zijn verzeild geraakt. 

Hoe dan ook blijft de functie van deze sporen volkomen onduidelijk. Het is niet uitgesloten 
dat sommige ervan toch, niet herkenbare, paalsporen geweest zijn.67 Dat zal echter zeker niet 
voor alle gelden. Voorlopig moet er wel van worden uitgegaan dat deze sporen ten tijde van 
het grafveld zijn ontstaan en er dus, net als de palen, op een of andere manier een functie in 
vervulden. 

67 In dat geval kan met enige goede wil zelfs een tweede vierpalige structuur worden gezien in de sporen 606, 
610, 633 en 659.

Afb. 4.34  Keerploegsporen in de humeuze laag.



67

4.3 Na het grafveld

Enige tijd na het in onbruik raken van het grafveld is het terrein op een andere manier gebruikt. 
Het is in cultuur gebracht en heeft waarschijnlijk gedurende langere tijd als zodanig dienst 
gedaan. Dat kon worden afgeleid uit verschillende soorten sporen. 

Ploegsporen
Het meest directe bewijs voor die landbouwfunctie was de aanwezigheid van ploegsporen overal 
in de humeuze laag die onder het walletje bewaard gebleven was. De tijdsspanne tussen beide 
fasen moet minimaal vier eeuwen hebben bedragen, want in deze laag zijn enkele scherfjes van 
Pingsdorf- en mogelijk Paffrathaardewerk aangetroffen. Waarschijnlijk was dit laatmiddeleeuwse 
oppervlak een andere dan dat ten tijde van het grafveld en was het een stukje lager gelegen. 
Winderosie zal daar verantwoordelijk voor zijn geweest. Een licht niveauverschil was er 
overigens nog steeds: waar de onderkant van deze laag in put 3 op ongeveer 3,10 m + NAP werd 
aangetroffen was deze in put 1, zo’n 40 meter verderop, op circa 2,85 m + NAP gelegen.  
In bijna alle putten waren sporen zichtbaar van een keerploeg (afb. 4.34 en 3.9). Ze waren dat 
omdat letterlijk door de humeuze laag heen geploegd is en de ploegschaar het onderliggende 
zand heeft geraakt. Zodoende waren donkere banen zichtbaar in het schone gele zand. Voor alle 
geldt dat ze, op het hart gemeten, ongeveer 25 cm van elkaar verwijderd waren. 
Duidelijk is te zien dat het om verschillende ploeggangen moet zijn gegaan. Er zijn minstens drie 
verschillende richtingen te zien. In het stuk tussen de twee greppels gaat het om een NW-ZO 
oriëntatie; in het stuk tussen de plas en de meest noordoostelijke greppel (S301) juist vooral om 
een NO-ZW en een NZ richting.
Het feit dat de ploegsporen aan weerskanten van laatstgenoemde greppel een verschillende 
oriëntatie hebben kan daar overigens niet mee in verband worden gebracht. Deze greppel 
doorsnijdt namelijk duidelijk het akkerniveau en is daarmee van later datum. 

Greppels
In alle in het grafveld uitgevoerde opgravingen is het vlak gedomineerd door de verstoring van 
twee greppels parallel aan elkaar (afb. 4.35). Zowel in put 1 als 3 bedraagt de breedte van het stuk 
ertussen drie meter (afb. 4.36). Desondanks zijn ze naar alle waarschijnlijkheid niet gelijktijdig. 
De drie opgenomen dwarsprofielen lijken consequent aan te geven dat de meest zuidwestelijke 
van de twee (S302)68 vanaf een hoger niveau is gegraven en dus jonger geweest is. De vulling van 
beide verschilt ook. Waar de oudste greppel (S301)69 op de bodem een donkere vulling heeft en 
aan de onderkant spitsporen van de aanleg te zien geeft, heeft de ander een meer gelaagde en 
in kleur lichtere vulling. Tenslotte verschillen ook de diepte en de breedte aanzienlijk: S302 is 
ongeveer 40 cm dieper dan S301 en naar het zich laat aanzien meer dan 10 meter breed, terwijl 
greppel S301 slechts 1,5 tot 2,5 meter breed bleek te zijn. In hoeverre bij S302 sprake is van 
meerdere fasen, waarbij de aanleg van de dubbele wal voor extra vergraving gezorgd heeft, is in 
het veld niet nagegaan. 

68 Put “overstijgende” sporen zoals deze twee greppels, hebben per put een nummer gekregen. Dit spoor heeft 
daarom de nummers 114, 302 en 443. Voor de overzichtelijkheid wordt verder van S302 gesproken. 

69 Spoor 103, 301 en 444. Zie vorige noot.
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Afb. 4.35  Overzicht van de opgravingen met middeleeuwse greppels.



69

Opvallend blijft de positie. Ook bij Braat blijft de afstand tussen beide sporen constant. De 
opgraving uit 2004 meegerekend betekent dat dat over een afstand van bijna 70 meter de sporen 
parallel aan elkaar lopen. 
Daar komt nog iets bij. De wal die deze sporen heeft afgedekt blijkt exact dezelfde oriëntatie te 
hebben. Dat kan geen toeval zijn. Waarschijnlijk zijn de greppels en de walletjes verschillende 
uitingen van hetzelfde: een gebieds- of perceelafbakening, die zijn beslag kan hebben gekregen in 
de late middeleeuwen. 

4.4 Buiten het grafveld

Sporen die in elk geval niets met het grafveld te maken hebben zijn die in werkput 20, gelegen 
aan de andere kant van de zandwinningsplas, ongeveer 200 meter van het grafveld verwijderd. 
Hier wordt in kort bestek iets over de aangetroffen sporen gezegd, omdat de betreffende sporen 
maar zeer beperkt onderzocht konden worden. 
Het onderzochte vlak vertoonde een verstoringspatroon dat in verband kan worden gebracht met 
de aanleg van een bos hier in de 19de eeuw.70 Lange plantstroken vertroebelden het beeld sterk. 
Niettemin kan op grond van de tussen deze stroken bewaard gebleven sporen en de intensiteit 
daarvan worden geconcludeerd dat sprake moet zijn van een nederzettingsterrein. Het gaat om 
een aantal duidelijke greppels die min of meer parallel aan elkaar lijken te lopen, met daarnaast 

70 Dezelfde soort verstoringen zijn ook tijdens het onderzoek in 1987 volop aangetroffen. 

Afb. 4.36  Overzicht put 1 met de twee greppels.
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en daartussen een aantal paalsporen. Het blootgelegde vlak was te klein en de verstoringen 
te groot om er een structuur in te kunnen herkennen; wel lijkt er zich een klein palenrijtje te 
hebben bevonden. 
Iets buiten deze put werd een waterput aangetroffen (afb. 4.37). Het betrof een uitgeholde 
boomstam. Omdat deze verder niet zou worden aangetast is volstaan met documentatie van de 
positie en is ze niet uitgediept of gecoupeerd. 

Er is maar een beperkt aantal vondsten gedaan. Daardoor is een exacte datering niet mogelijk. 
Duidelijk is echter dat het naast wat Romeins materiaal om scherven uit de vroege middeleeuwen 
gaat. De Romeinse component verbaast niet, gezien de nabijheid van de vicus van Ockenburgh. 
Het middeleeuwse materiaal daarentegen is opvallend. Het kan er op wijzen dat deze sporen aan 
dezelfde nederzetting moeten worden toegeschreven als die in 1987 aan de noordoostzijde van 
de plas zijn gevonden. Helaas geeft dat daarmee ook meteen een indicatie voor de hoeveelheid 
sporen die met de aanleg van die plas verloren moet zijn gegaan. 
 

Afb. 4.37  Waterput van holle boomstam bij put 20.
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5. Vondstmateriaal

De opgraving Solleveld heeft vooral (bijna) complete en soms ook heel bijzondere vondsten 
opgeleverd. Dat is inherent aan de locatie: in grafvelden worden altijd veel meer complete 
voorwerpen aangetroffen dan bij nederzettingsterreinen het geval is. Het gaat daarbij om 
aardewerk, dat vooral als container voor de gecremeerde resten van de overledenen gebruikt 
is, en om grafgiften in de inhumatiegraven. Bij die laatste categorie gaat het vooral om metalen 
voorwerpen, maar ook om een enkel voorwerp van natuursteen of glas. 
Om de contexten zoveel mogelijk intact te houden is ervoor gekozen de traditionele indeling in 
materiaalcategorieën enigszins los te laten. Dat betekent dat de vondsten uit de inhumatiegraven 
per graf zullen worden besproken en dat het aardewerk van na het grafveld en van de put buiten 
het grafveld apart van de urnen aan het eind van dit hoofdstuk een plaats heeft gekregen. 

5.1 Het grafveld

5.1.1 De crematiegraven: het aardewerk
Na een korte inleiding omtrent de vroegmiddeleeuwse grafceramiek worden de (bijna complete) 
urnen en de fragmenten van urnen uit meer losse context, die in de laatste campagne van 2004 
zijn opgegraven, behandeld. Daarna worden de urnen besproken die respectievelijk door Peeters 
en Braat werden verzameld in de jaren vijftig. 
Ter datering zijn de gangbare typologieschema’s gebruikt die gelden voor het Duitse Rijnland, 
te weten het schema van Nieveler en Siegmund uit 1999 en een afgeleide daarvan uit 2003 
door Müssemeier e. a.71 In onderstaande tabel is de fasenverdeling van Nieveler en Siegmund 
weergegeven. Het gaat daarbij om periodes van vooral 30 tot 40 en een enkele maal 50 jaar.

Tabel 5.1:  Fase-indeling en bijbehorende datering (naar Nieveler en Siegmund 1999).

Fasering Datering 

Rheinland Phase 1 ca. 400-440

Rheinland Phase 2 ca. 440-480/90

Rheinland Phase 3 ca. 480/90-530

Rheinland Phase 4 ca. 520/30-550/60

Rheinland Phase 5 ca. 550/60-570

Rheinland Phase 6 ca. 570-580/90

Rheinland Phase 7 ca. 580/90-610

Rheinland Phase 8 610-640

Rheinland Phase 9 640-670

Rheinland Phase 10 670-710

Rheinland Phase 11 710-740

71 Siegmund 1998 (typologie naar aanleiding van zijn dissertatie in 1988 met een bijgewerkte catalogus tot 1991), 
Nieveler en Siegmund 1999 (meest actuele typologie), Müssemeier e. a. 2003 (gebaseerd op de kennis tot 
1992).
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Vroegmiddeleeuwse grafceramiek
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de vroegmiddeleeuwse grafceramiek drie soorten 
rijk is: het knikwandaardewerk, de Angelsaksische urnen en inheemse, grove handgevormde waar, 
tegenwoordig ook wel Tritsum aardewerk genoemd. 
Het grootste deel van het bestand wordt altijd gevormd door het knikwandaardewerk, ofwel 
de biconische urnen (in het Duits ‘Knickwandtopf’; afgekort tot KWT). Deze zijn afkomstig 
uit het Duitse Rijnland; het gebied ten oosten van Nijmegen met als een belangrijk centrum 
het ‘Vorgebirge’ rond Keulen en Bonn.72 Productieplaatsen zijn onder andere rond Keulen, 
maar ook rond Trier bekend. Dichterbij de Nederlandse grens zijn ovens te Krefeld Gellep 
gevonden.73 Het belangrijkste kenmerk van deze op draaischijf vervaardigde potten is de knik 
die de buik in twee helften verdeelt. Boven de knik is dikwijls een rol- of radstempelversiering 
aangebracht die rondom is gedraaid (roulette) (afb. 5.1 ). Hiervoor zijn enkel- en meervoudige 
rolstempels gebruikt. Een enkele keer is gebruik gemaakt van ingewikkelder patronen, 
waaronder de toepassing van verschillende rolstempels op dezelfde pot (‘compositieversiering’) 
of los aangebrachte stempels met een complex motief. Regelmatig zijn boven de buikknik ook 
golflijnen en groeven aanwezig. 

72 Zie Nieveler en Siegmund 1999, p. 5.

73 Zie voor Trier, Keulen en Krefeld Gellep: Böhner 1958, Fremersdorf 1955 en Pirling 1960. Verhoeven (1992, p. 
77) beweert dat de herkomst van de gladwandige knikwandpotten aan het einde van de 7de/begin 8ste eeuw 
nog onduidelijk is. De gelijktijdig ingevoerde ruwwandige potten zijn in ieder geval voor een deel uit Mayen 
(Dld.) afkomstig.

Afb. 5.1  Radstempelversiering op een biconische urn.
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Naast het op draaischijf gemaakte vaatwerk werden ook wel handgevormde potten als urn 
gebruikt. De bekendste zijn de potten van het zogeheten ‘Angelsaksische’ type (afb. 5.2). Dit 
materiaal wordt vanaf de Elbe tot in Engeland (East Anglia) aangetroffen. Aangenomen wordt 
dat deze aardewerktraditie uit het Elbegebied afkomstig is.74 De aanwezigheid van Angelsaksische 
potten in de grafvelden van Solleveld en bijvoorbeeld Rijnsburg wordt in verband gebracht met 
de zogeheten ‘Noordzeecultuur’. Migraties kunnen de verspreiding van dit type vaatwerk hebben 
bevorderd. De algemene kenmerken van het Angelsaksische aardewerk zijn de volgende: een 
gepolijst oppervlak, een donkere oppervlaktekleur en specifieke en soms plastische versieringen, 
zoals deuken, ribbels en bobbels, die de zogeheten ‘Buckelurnen’ hun specifieke uiterlijk geven. 
Tussen en boven deze verdikkingen zijn dikwijls ronde indrukken, golflijnen en ribben (groeven) 
aanwezig. Andere versieringsmotieven bestaan uit horizontale lijnen, golvende lijnen, ronde 
indrukken, swastika’s en meer figuratieve voorstellingen tot zelfs runeachtige en daadwerkelijke 
runentekens.75 De oorsprong van de Buckelurn moet in de vierde eeuw worden gezocht. Die 
datering geldt vanzelfsprekend niet voor het Angelsaksisch aardewerk dat in onze streken is 
aangetroffen. Momenteel wordt daarvoor een globale datering van zesde tot zevende eeuw 
aangehouden.

74 Knol 1993, p. 54.

75 Knol 1993, p. 53-55.

Afb. 5.2  Een Angelsaksische urn.
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De derde categorie, die van de zacht gebakken handgevormde potten, komt hier verreweg het 
minste voor. Dit aardewerk, dat qua vorm en baksel aansluit bij de lokale aardewerktradities76 
kan zowel een magering met potgruis als met organisch materiaal bevatten en wordt ook wel 
als Tritsum aardewerk bestempeld. De naamgeving is ontleend aan de terp van Tritsum in 
Friesland, waar bij opgravingen dit aardewerk voor het eerst beschreven is. Met name het zachte 
en organisch gemagerde baksel is typerend en wordt in de 4de tot eind 6de eeuw geplaatst. 
Gelijksoortige baksels uit Noord-Duitsland en Oost-Engeland laten de mogelijkheid open voor 
een doorlooptijd tot in de 7de eeuw.77 Recentelijk heeft M. Dijkstra dit handgevormde aardewerk 
uit nederzettingscontext te Oegstgeest gedateerd tussen 525 en 575.78

De grafurnen
In totaal zijn vijf (min of meer) complete urnen geborgen tijdens de campagne van 2004. De 
urnen waren in ondiepe kuilen bijgezet. Bij vier van de vijf urnen is de bovenkant gebroken 
of verdwenen. Bij de meeste heeft dat te maken met het latere gebruik van het terrein als 
ploegland.79 De urnen zijn daarnaast bijna alle ook door een sterke doorworteling gebroken. Eén 
urn is handgevormd, de rest is op draaischijf vervaardigd. 
De vondstnummers van de urnen zijn gelijk aan de spoornummers van de grafkuilen met als 
toevoeging een ondernummer, zoals bij urn 1010.1. De urnen worden hieronder afzonderlijk 
besproken.

1. V494.2 Urn 494.2 is biconisch van vorm, wielgedraaid en gebroken door doorworteling (afb. 5.3). 
Hals en rand ontbreken; deze zijn hoogstwaarschijnlijk weggeploegd. De klei heeft een 
zandige component met wat potgruis (chamotte). De pot is reducerend gebakken en heeft een 
donkergrijze tot donkerbruine kleur. Aan de zijkanten van de bodem zijn slijtsporen zichtbaar; de 
urn was dus al gebruikt toen deze in de grond werd bijgezet. Op de buikknik zijn op regelmatige 
afstand, steeds ongeveer 2 cm van elkaar, kleine dellen aangebracht. Dit is met de vinger gebeurd; 
hier en daar zijn nog sporen van vingerafdrukken te zien. Boven de buikknik is een dubbele 
golflijn aangebracht. Te zien is dat dat niet in enkele gang gebeurd is; hier en daar zijn de lijnen 
onderbroken of sluiten ze niet helemaal goed op elkaar aan. Tenslotte is nog net te zien dat de 
overgang naar de hals wordt gemarkeerd door een dubbele horizontale groef.  
Deze urn valt onder het Rheinland-type KWT-3b. Dat is vooral gebaseerd op de aanwezigheid 
van de golflijnen. Dit type is gangbaar in Rheinland Phase 5, tussen 550 en 570, waarbij het 
aanbrengen van golflijnen, ribbels en dellen als specifiek voor de Nederrijnse regio beschouwd 
kan worden.80 

76 Knol 1993, p. 59-60.

77 Taayke en Knol 1992. In de Angelsaksische archeologie wordt dit type aardewerk bestempeld als grass-
tempered: zie Hurst 1976, p. 290.

78 Dijkstra 2006.

79 Zie voor een gedetailleerde beschrijving hoofdstuk 3.

80 Nieveler en Siegmund 1999, p. 13 en 16; Müssemeier et al. 2003, p. 59. Ten aanzien van het typerende 
karakter voor de Nederrijnse regio: persoonlijke mededeling M. Dijkstra; zie ook Siegmund 1998, p. 133-134. 
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2. V502.1 Urn 502.1 is zwaar beschadigd door latere beploeging, waardoor de hals en rand ontbreken 
(afb. 5.4). De pot is op draaischijf vervaardigd van klei met een zandige component. Hij is in 
een reducerend milieu gebakken en ter afwerking gepolijst. Op de bodem zijn aan de zijkanten 
lichte slijtsporen aanwezig. De buik heeft een duidelijke knik. Daarboven zijn in een spiraal 
dertien rijen van radstempelindrukken aangebracht. Het gaat om enkelvoudige kleine vierkante 
indrukken. De ruimte tussen de rijen is niet altijd even groot, soms raken ze elkaar bijna. 
Hierdoor maakt de versiering een wat slordige indruk. 
De urn behoort tot het Rheinland-type KWT-5a en wordt omschreven als een knikwandpot met 
hals en een versiering bestaande uit een enkelvoudig aangebrachte rechthoekige radstempeling. 
Dit type wordt gedateerd in de Rheinland Phase 6, dus tussen 570 en 590, met een mogelijke 
doorlooptijd tot in het eerste kwart van de 7de eeuw.81

81 Een gelijksoortige vorm met wat slordig aangebrachte rechthoekige stempelindrukken is aanwezig in het Duitse 
grafveld van Altkalkar I. Zie Nieveler en Siegmund 1999, p. 14; Müssemeier e. a. 2003, p. 60; persoonlijke 
mededeling M. Dijkstra en Siegmund 1998, T. 56, nr. 4.

5 cm

Afb. 5.3  Biconische urn V494.2.

Afb. 5.4  Biconische urn V502.1.
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3. V503.1 Urn 503.1 is een bol potje, wielgedraaid en geheel intact aan het licht gekomen (afb. 5.5). 
De gebruikte klei is zandig en gemagerd met potgruis. De pot is reducerend gebakken en 
daardoor grijs van kleur. Over de hele pot zijn lichte polijstsporen zichtbaar. Aan de onderkant 
zijn geen slijtsporen aanwezig. Van een buikknik is bij dit exemplaar niet echt sprake. Als 
versieringselement zijn vanaf de onderkant van de hals tot aan het midden van de buik kleine 
driehoekige indrukken zichtbaar. Deze bestaan uit acht rijen die met behulp van een radstempel 
in een spiraal aangebracht zijn. Zowel het begin- als het eindpunt van het stempel is zichtbaar. 
De spiraal verloopt niet regelmatig, waardoor een enigszins slordig versieringspatroon is 
ontstaan. Zichtbaar is dat de versiering in zones is aangebracht, bestaande uit respectievelijk een 
rij van 13 en een enkele keer 28 driehoekige indrukken. Verder is op de overgang van de buik 
naar de rand een scherpe groef aanwezig.  
Een pot als deze valt onder het Rheinland-type KWT-4.11 en wordt in Phase 7 doorlopend 
tot in Phase 8 geplaatst met een datering tussen 575 en 625 en een mogelijke doorlooptijd tot 
640.82 Deze vorm wordt getypeerd als een knikwandpot met een ronde buik en een enkelvoudige 
radstempelversiering. 

4. V511.1 Urn 511.1 (afb. 5.6) is wielgedraaid en valt onder het Rheinland-type KWT-3a.83 De 
potvorm wordt in de Rheinland Phase 4 en 5 geplaatst met een datering tussen 520 en 570. 
De knikwandpot heeft een groefversiering. De vorm in combinatie met de versiering is een 
mogelijke aanwijzing voor een iets scherpere datering tussen 550 en 570.84 De urn is door de 
ploeg en een sterke doorworteling ter plekke gebroken, maar wel compleet. De klei bevat een 
zandige component en is met potgruis gemagerd. De pot is reducerend gebakken en heeft een 
grijze oppervlaktekleur. De buik heeft een duidelijke knik. Door roestvorming zijn eventuele 
slijtsporen aan de onderkant niet te zien. Vanaf de onderkant van de rand tot aan de buikknik is 
een versiering bestaande uit een doorlopende groef in spiraalvorm aanwezig. Waarschijnlijk is 
de groef met behulp van een stokje getrokken. Behalve bij het begin en het eindpunt – waar de 
ribbel een strakke lijn is – vertoont de lijn een wat grillig verloop. Op de overgang naar de hals is 
nog een horizontale groef aanwezig. 

5. V1010.1 Urn 1010.1 (afb. 5.7) is handgevormd en kan als Tritsum aardewerk bestempeld worden. Dit 
aardewerk kan niet scherp worden gedateerd; het is gebruikt tussen de 4de en 7de eeuw. Uit het 
grafveld van Rijnsburg is gelijksoortig handgevormd aardewerk bekend.85 
De urn is niet compleet, de bovenkant ontbreekt namelijk. Waarschijnlijk is ze bij het graven van 
het bootvormige graf (S479) geraakt en beschadigd. Bovendien is ze nadien door doorworteling 
ter plekke verder aangetast. De urn is lichtbruin tot bruin van kleur, heeft een ronde buik en 
heeft waarschijnlijk een rechte tot iets naar buiten gebogen rand gehad. De bodem is plat. Aan 
de binnenkant zijn enkele aanstrijksporen aanwezig. De klei is met plantenresten gemagerd. 
Waarschijnlijk zitten daar ook verkoolde graanresten tussen.86 

82 Siegmund 1998, p. 131-132 , p. 272-273 en T. 55, nr. 10; Nieveler en Siegmund 1999, fig. 1.10 en fig. 1.11, p. 
15 en 17. 

83 Nieveler en Siegmund 1999, p. 12. 

84 Nieveler en Siegmund 1999, p. 12. Zie ook Müssemeier e. a. 2003, p. 59.

85 Mondelinge mededeling M. Dijkstra.

86 Mondelinge mededeling C. Vermeeren.
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Naast deze min of meer complete urnen zijn er veel losse fragmenten van knikwandpotten 
aangetroffen. Soms kwamen ze uit verstoorde context, soms uit het verploegde niveau. Ook 
kuilen leverden soms nog resten op. In drie gevallen ging het om een duidelijke concentratie 
van scherven, vergezeld van crematieresten. Deze zijn als sterk verstoorde graven beschouwd en 
zijn bij het bepalen van het totaal aantal graven in de berekening meegenomen. De resten van 
deze urnen worden hieronder apart behandeld. Vanwege het fragmentarische karakter is een 
nauwkeuriger datering dan behorend tot de vroegmiddeleeuwse periode meestal niet mogelijk.

5 cm

Afb. 5.5  Biconische urn V503.1.

Afb. 5.6  Biconische urn V511.1.

Afb. 5.7  Handgevormde urn V1010.1.
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6. V605.1 Urn 605.1 (afb. 5.8) is een wielgedraaide knikwandpot en behoort tot het Rheinland-type KWT-
2b. Dit type heeft boven de knik een losstaande stempelversiering bestaande uit meervoudige 
rechthoekige indrukken. Dikwijls zijn ook ribbels aangebracht. Dit type wordt gedateerd in 
Rheinland Phase 5 tussen 550 en 570. Het stempel bestaat altijd uit twee rijen van zes verticaal 
aangebrachte rechthoekige indrukken, waarbij de indrukken aan de boven- en onderkant meer 
driehoekig van vorm zijn.87  
De urn is verre van compleet; de vorm is gereconstrueerd aan de hand van een aantal 
aardewerkfragmenten dat zowel in de grafkuil zelf als in de losse bouwvoor werd verzameld. Ook 
uit een nabijgelegen kuil (S606) is nog een passende scherf afkomstig.88  
De klei bevat een zandige component en is gemagerd met wat potgruis. De overgang van hals naar 
rand wordt door een verdikking gemarkeerd. Net boven de knik, alsmede net onder de hals, zijn 
respectievelijk drie en vier horizontale groeflijnen aanwezig. In het veld hiertussen is op ongeveer 
regelmatige afstand van elkaar – met een tussenafstand van 1 tot 1,5 cm – de bovengenoemde losse 
stempelversiering zichtbaar. 

7. V319.1 Acht scherven van een wielgedraaide knikwandpot. Ze zijn zowel afkomstig uit spoor 319 als uit de 
omringende laag die vaksgewijs verdiept is (V317 en 318). Het gaat om donkergrijs aardewerk met 
een scherfdikte van 6 tot 9 mm. De dikte geeft aan dat het voornamelijk scherven van het onderste 
deel van de pot zijn. Geen van de scherven vertoont een versiering. Ze passen niet aan elkaar, 
zodat een reconstructie van het profiel niet mogelijk is. Een nauwkeuriger datering dan de 6de tot 
7de eeuw kan niet gegeven worden. 

8. V479.12 Binnen het bootvormige graf (S479) is een opvallend groot aantal fragmenten van zacht gebakken 
handgevormd aardewerk met een sterke organische magering verzameld. Het gaat, afgezien van 
urn V1010.1 (zie boven), om 71 scherven. Dat aantal is nog opvallender gezien het feit dat dit 
aardewerk alleen binnen dit spoor is aangetroffen en dat er nauwelijks andere aardewerksoorten 
uit de inhoud van het bootvormig graf te voorschijn zijn gekomen. De potscherven vertonen 
in maakwijze gelijkenis met de handgevormde urn V1010.1, die ook gedeeltelijk door dit graf 
verstoord is, maar een aantal daarvan is van een ander baksel met een duidelijk gladder oppervlak. 
Daarmee lijkt het zeker dat hier een tweede urn in het spel is geweest. Dat wordt bevestigd door 
de aanwezigheid van een bodemfragment, dat niet van de andere urn V1010 afkomstig kan zijn, 
daar die bodem in zijn totaliteit bewaard is gebleven.  
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de aanleg van het bootvormige graf mogelijk ten koste 
is gegaan van een tweede crematiegraf. De potscherven daarvan kunnen evenals V1010.1 als 
Tritsum aardewerk bestempeld en waarschijnlijk in de 6de of 7de eeuw gedateerd worden.

87 Voor parallellen in Duitsland zie Siegmund 1998: Hochemmerich Grab 20, nr. 1 (T. 83), Louisendorf, Einzelfunde, 
nr. 4 (T. 104), Orsoy Grab 6, nr. 2 (T. 129), Rill, Einzelfunde, nr. 253 (T. 166).

88 Vnrs. 605, 606, 612.12 en 616.

5 cm

Afb. 5.8.  Biconische urn V605 (gereconstrueerd).
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De urnen van Peeters en Braat
Ter completering van het beeld zijn de door Braat en Peeters gevonden urnen opnieuw ingedeeld 
en gedateerd, ditmaal volgens de nu gangbare typochronologie. Daarbij zijn alleen die urnen 
meegenomen die in situ zijn gevonden en als grafcontainer te beschouwen zijn.89 
Voor de nummering is die uit de publicatie van Braat aangehouden. De urnen van Peeters 
zijn daarin aangeduid met Romeinse cijfers; die van Braat hebben een dubbele nummering 
gekregen, die van de afbeeldingsvolgorde met daarachter tussen haakjes het nummer op de 
overzichtstekening van de opgraving. Voor de duidelijkheid zijn de betreffende tekeningen hier 
ook afgebeeld (afb. 5.9 en 5.10). 

Peeters en Braat hebben in totaal 22 (deels) complete urnen verzameld. Bij Peeters was de teller 
op 9 blijven steken; Braat kon 13 exemplaren tijdens zijn campagne bergen. 
De urnen van Peeters zijn zonder uitzondering compleet en gaaf. In hoeverre hij minder 
goed bewaarde exemplaren links heeft laten liggen is onbekend. Meest in het oog springend 
in zijn verzameling is een Angelsaksische urn (Peeters VIII), daterend uit de 6de of 7de eeuw 
(afb. 5.2 en 5.9). Deze urn heeft een kenmerkend versieringsmotief op de buik, bestaande uit 
rietstengelindrukken, groeflijnen en verdikkingen. Daarbij zijn groepen verticale lijnen getrokken 
vanuit een drievoudige horizontale groef op de schouder. Dit versieringsmotief wordt “stehende 
Bogen” genoemd.90

Daarnaast heeft hij drie urnen met een slank profiel (Peeters II, IV en VI) verzameld, waarbij urn 
II een wat ingewikkelder radstempelpatroon bezit, bestaande uit een soort van visgraatmotief. Dit 
zogeheten compositiestempel en het slanke profiel plaatsen de urn wat later in de typologische 
ontwikkeling. Het valt onder het Rheinland-type KWT-5h en wordt in de 7de eeuw binnen 
Phase 7 gedateerd.91 Urn IV en VI hebben beide een versiering in de vorm van een schroeflijn. 
Bij IV wordt die lijn gevormd door een dubbele rij rechthoekige radstempelindrukken; bij VI 
door “halfcirkelvormige indruksels”.92 Beide behoren tot het type KWT-5c. Dit type wordt 
eveneens in de 7de eeuw gedateerd.

Vier urnen (Peeters I, III, V en VII) zijn wat gedrongener van stuk, behoren tot het type KWT-3 
en moeten in de 2de helft van de 6de eeuw geplaatst worden. De laatste pot (Peeters IX) is een 
knikwandpot met ronde buik. Deze behoort tot de groep KWT 4.11 en dateert op de overgang 
van de 6de naar de 7de eeuw.

De door Braat opgegraven urnen zijn niet allemaal even gaaf uit de grond gekomen. Niettemin 
is van bijna alle het type goed te bepalen. Alleen van urn Braat 7 (11) was te weinig over voor een 
meer dan globale datering in de 6de-7de eeuw. 

89 De bodem Braat 14 is in verstoorde context gevonden; het terra sigillata bord Braat 11b (15b) is verbrand en 
dient waarschijnlijk te worden opgevat als bijgift en niet als container.

90 Zie Myers 1977.

91 Nieveler en Siegmund 1999, 12 en Müssemeier et al. 2002, 62-63.

92 De term is van Braat (1956, p.85). Deze urn kon niet nader bestudeerd worden, omdat deze als enige niet 
in de collectie van de gemeente Den Haag kon worden opgenomen. De huidige standplaats van deze urn is 
onbekend. 
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Afb. 5.9  De vondsten van Peeters. Uit Braat 1956.

5 cm
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Afb. 5.10  De vondsten van Braat. Uit Braat 1956.

5 cm
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Er is sprake van twee handgevormde Angelsaksische urnen (Braat 1 (1) en 9 (13)) en een 
handgevormde urn met een organische magering, gelijkend op het Tritsum aardewerk (Braat 13 
(17)). De beide Angelsaksische urnen bevatten – volgens het Angelsaksische vormenspectrum– 
‘horizontal lines’ met ‘stehende Bogen’ en ‘Buckeln’(bobbels) op de buik. Het type decoratie met 
gekromde verticale lijnen is een veel gebruikt motief op Angelsaksisch aardewerk en is ook op de 
pot Peeters VIII aanwezig (zie boven).93 
Het organisch gemagerde potje Braat 13 (17) heeft een opvallende versiering in de vorm van drie 
naast elkaar geplaatste verticale verdikkingen op de buik. Deze verticale ‘kleistroken’ zijn drie 
keer aangebracht rond de pot, zodat in totaal negen stroken aanwezig zijn.94 Het is onduidelijk 
of het hier weer een Tritsum-exemplaar betreft, of dat het gaat om een grove variant van het 
Angelsaksisch aardewerk, zoals door Braat wordt verondersteld.95 Er zijn inderdaad onversierde 
Angelsaksische potten met verdikkingen (‘bosses’) in allerlei variaties.96 
Vier potten kunnen worden toegewezen aan het type KWT-3. Het gaat om de potten Braat 4 (8), 
6 (10), 8 (12) en 11a (15a). Deze dateren alle in de 6de eeuw. Van deze reeks is de meest in het oog 
springende die met een kamstreekversiering bestaande uit golflijnen (Braat 4 (8)). De gebruikte 
kam had een breedte van 2,6 cm en bestond uit 5 groeflijnen.97 Het slanke karakter van de pot laat 
de mogelijkheid open voor een datering in de 7de eeuw, terwijl de versiering ook een determinatie 
tot KWT-2.33 toelaat. Opvallend bij urn 6 (10) zijn de vijf verticale ribbels onder de buikknik. 
Deze zijn gevormd door de klei vanuit de binnenkant naar buiten te drukken. Urn 11a (15a) heeft 
boven de buikknik drie golflijnen die mogelijk met een kam zijn aangebracht. Een opvallend detail 
zijn twee hoefijzervormige stempels die aanwezig zijn tussen twee ribbels boven de golflijnen.
Een urn, nr. 5 (9), is een knikwandpot met ronde buik (type KWT-4.11). Drie urnen tenslotte 
konden aan het type KWT-5 worden toegewezen. Het gaat om de urnen 2 (2), 3 (7) en 12 (16). 
Deze moeten eerder in de 7de eeuw worden geplaatst.
Het Romeinse geverfde potje van het type Niederbieber 32c is uitgevoerd in techniek B (wit 
baksel met blauwe deklaag) en bevat een gat dat met een metalen stop (mogelijk lood?) lijkt te zijn 
gedicht. 

93 Myres 1977, p. 14.

94 Een gelijksoortige pot is bekend van het vroegmiddeleeuwse grafveld van Rhenen. Deze is in de vroegere 
Inheems-Romeinse traditie geplaatst en gedateerd rond 200 na Chr. (Ypey 1973, p. 291). Dat lijkt hier echter 
onwaarschijnlijk. 

95 Braat 1956, p. 87.

96 Myres 1977, p. 10-11.

97 Een soortgelijke urn is uit het grafveld van Kessel bekend.
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Tabel 5.2:  grafurnen met typologie en datering

Vondstnr. Type Fasering Datering

OPGRAVING 2004

Urn V494.2 KWT-3b Phase 5 550-570

Urn V502.1 KWT-5a Phase 6 570-590

Urn V503.1 KWT-4.11 Phase 7-8 575-625(640)

Urn V511.1 KWT-3a Phase 4-5 530(550)-570

Urn V1010.1 Tritsum Aardewerk 4de-7de eeuw

Urn V605 KWT-2b Phase 5 550-570

Urn V319 - 6de-7de eeuw

Urn V479.12 Tritsum Aardewerk 4de-7de eeuw

PEETERS

Urn I KWT-3a Phase 4-5 525-575

Urn II KWT-5h Phase 6-9 575-650 (700)

Urn III KWT-3a Phase 4-5 525-575

Urn IV KWT-5c Phase 7-9 600-675

Urn V KWT-3a Phase 4-5 525-575

Urn VI KWT-5c Phase 7-9 600-675

Urn VII KWT-3a/b Phase 3-5 500-575

Urn VIII Angelsaksisch 6de-7de eeuw

Urn IX KWT-4.11 Phase 6-8 575-625

BRAAT

Urn 1 (nr. 1) Angelsaksisch 6de-7de eeuw

Urn 2 (nr. 2) KWT-5b/c Phase 7-9 600-675

Urn 3 (nr. 7) KWT-5a Phase 7-8 570-590 (625)

Urn 4 (nr. 8) KWT-3b? Phase 4-5 530-570 (625?)

Urn 5 (nr. 9) KWT-4.11 Phase 6-8 575-625

Urn 6 (nr. 10) KWT-3a/b Phase 4-5 525-570

Urn 7 (nr. 11) KWT-? 6de-7de eeuw

Urn 8 (nr. 12) KWT-3a/b Phase 4-5 525-575

Urn 9 (nr. 13) Angelsaksisch 6de-7de eeuw

Urn 10 (nr. 14) Geverfd Nb 32c Laat 2de/begin 3de eeuw

Urn 11a (nr. 15a) KWT-3a Phase 4-5 525-570

Urn 12 (nr. 16) KWT-5a Phase 7-8 570-590 (625)

Urn 13 (nr. 17) Tritsum/Angelsaksisch 6de-7de eeuw
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Overige urnfragmenten
Bij de aanleg van put 4 is een groot randfragment gevonden met een radstempelversiering (V401; 
afb. 5.11). De diameter van de rand bedraagt 11 cm en de dikte van de wand 6 mm. Op de scherf 
zijn als versiering drie horizontale rijen van enkelvoudige rechthoekige radstempelindrukken 
aanwezig. De overgang naar de rand is verdikt. Dit fragment behoort net als urn 502.1 tot 
het type KWT-5a en kan gedateerd worden in Rheinland Phase 6 tussen 570 en 590 met een 
mogelijke doorlooptijd tot in de 7de eeuw.98 
Een tiental potscherven bevat enkelvoudige radstempelindrukken. Al dit materiaal komt sterk 
overeen met de hierboven besproken urnen en kan op grond hiervan gedateerd worden in de 
tweede helft van de 6de en de eerste helft van de 7de eeuw. 

Er zijn daarnaast enkele kleine fragmenten van Romeins geverfd aardewerk verzameld. Deze 
scherven behoren tot het type Niederbieber 32c met de kenmerkende raadjesversiering. Het gaat 
in alle gevallen om een techniek C-baksel (roodbakkend met doffe zwarte deklaag). Romeinse 
potten kunnen in het vroegmiddeleeuwse grafritueel hergebruikt zijn, zoals ook blijkt uit de twee 
Romeinse potten die Braat heeft opgegraven. Het is aannemelijk dat dit aardewerk afkomstig is 
van de nabijgelegen Romeinse vicus van Ockenburgh. 

98 Nieveler en Siegmund 1999, p. 12 en 14. Müssemeier et al. 2003, p. 60

5 cm

Afb. 5.11  Fragment biconische urn V401.
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5.1.2 De inhumatiegraven: metalen en andere materialen
Waar in dit grafveld de crematiegraven vooral met aardewerk verbonden zijn, zijn de 
inhumatiegraven dat juist niet. In geen van de graven zijn potten als bijgiften aangetroffen of 
geïnterpreteerd. 
Veel van de bijgiften zijn van ijzer of brons. Het zijn de meest tot de verbeelding sprekende 
vondsten van deze opgraving. Het betreft onder andere slag- en steekwapens van ijzer, een 
riembeslag en een mantelspeld van brons en een grote hoeveelheid klinknagels. Ze worden 
hieronder per graf behandeld. 
De ijzeren voorwerpen zijn zonder uitzondering bijzonder slecht geconserveerd. Geen van de 
grotere objecten kon dan ook zonder hulpmiddelen worden geborgen; het conserverings- en 
restauratietraject heeft na de opgraving vele maanden in beslag genomen. Details over versiering 
en dergelijke zijn niet of nauwelijks bewaard gebleven. Ondanks deze beperkingen gelden 
ze, naast het aardewerk, als extra dateringsmiddel en bieden ze enig inzicht in vormstijlen en 
toegepaste technieken. Daarbij zijn ze van belang voor ons begrip van de symboliek van het 
grafritueel. Bij de datering wordt, net als bij het aardewerk, uitgegaan van de typologie van 
Müssemeier e.a.99 
Enkele grafgiften zijn van een ander materiaal. Zo zijn er enkele brokken vuursteen 
afkomstig uit het wapengraf. Het zijn meteen ook verreweg de grootste fragmenten die zijn 
aangetroffen. Daarnaast is er sprake van glas in de vorm van kralen. Deze komen in twee 
van de vier inhumatiegraven voor. Het zijn geen ongebruikelijke grafgiften; ze komen dan 
ook nog op andere plekken in het grafveld voor. In een volgende paragraaf wordt op beide 
materiaalcategorieën nog kort teruggekomen. 

99 Müssemeier et al. 2003
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Het wapengraf

V483.8 (umbo)V483.28 (kies)

V483.29 (sax)

V483.13 (spatha)

V483.9 (schildgreep)

V483.4 (lanspunt)

V483.16 (vuurslag)

V483.15, -19, - 20 
(vuursteenfragmenten)

V483.11 (schedelresten)

50cm0

V483.17 (mes)

V483.21 (gesp)

Afb. 5.12  Tekening van het wapengraf met alle bijgiften.
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1. V483.13 Spatha 
Een spatha is een ijzeren langzwaard met dubbelzijdig snijvlak. Het betreffende exemplaar (afb. 
5.13) bestaat uit een kling en een angel, die aan het eind is omgeslagen (geklonken). Deze was 
mogelijk oorspronkelijk vastgezet in een knop of pommel (vaak een driehoekige knop). De angel 
was de kern van de greep. Deze was van hout of been en is niet bewaard gebleven. Greep en 
pommel vormen het gevest van het zwaard.100 Ter plekke van de overgang van kling naar angel is 
geen pareerstang aanwezig. Dat is bij vroegmiddeleeuwse zwaarden ook niet gebruikelijk.101  
De klinglengte bedraagt 81,2 cm. Vanaf de ‘pareerstang’ loopt de breedte van de kling terug van 
5,2 cm naar 4,6 cm in het midden tot 3,3 cm bij de afgeronde punt van het zwaard. De angel 
meet 12 cm en heeft een breedte van 6 cm. Het totale zwaard is dus 93,2 cm lang. 
Zwaarden als deze vertonen vaak damascering. Dat is een techniek waarbij lagen koolstofrijk 
ijzer met lagen zuiver ijzer worden afgewisseld.102 Koolstof maakt het ijzer hard, terwijl zuiver 
ijzer zachter en iets meer buigzaam is. Het harde en zachte ijzer wordt gevouwen, gewikkeld 
en opnieuw gesmeed. Dit procédé wordt verschillende malen herhaald en met name door het 
draaien ontstaat een motief op de kling. Per zijde kan het versieringsmotief verschillen. Met het 
wegetsen van het zachte metaal werd het motief beter zichtbaar gemaakt. 
Door de sterke corrosiewerking is maar weinig metaal daadwerkelijk bewaard gebleven. 
Het bleek daarom bij restauratie heel moeilijk om de op röntgenfoto’s vaag waargenomen 
damascering ook daadwerkelijk zichtbaar te maken. Op de kling kon dichtbij het handvat toch 
nog een gevlochten systeem van ‘pattern-welding’/‘torsie-damascering’ herkend worden. Het 
naast elkaar plaatsen van damasceringsbanen met tegengestelde draairichtingen vormt op deze 
wijze een visgraatmotief.103 Dit visgraatmotief lijkt zichtbaar te zijn bij de spatha van Solleveld 
(afb. 5.14).  
Bij het blootleggen van het zwaard leken ook resten van een schede bewaard te zijn gebleven. 
Die waarneming werd tijdens het restauratieproces bevestigd. Bij de verwijdering van de corrosie 
werden namelijk donkerkleurige brokken met een houtstructuur opgemerkt. De houten schede 
is blijkbaar bijna volledig opgegaan in de sterke corrosiewerking rondom het zwaard. Het was 
daarom ook onmogelijk verdere details te achterhalen. 
Andere dateerbare onderdelen zoals de greep van het gevest (handvat) of de pommel ontbreken 
helaas. Alleen op basis van de kling is de spatha niet dateerbaar. Alleen als het gevest bewaard 
is gebleven, is door de versiering daarvan datering mogelijk.104 Met dit alles valt de spatha als 
daterend element voor het wapengraf af.

100 Van der Sloot 1964, p. 42.

101 De pareerstang is bij vroegmiddeleeuwse zwaarden niet meer dan hooguit een verdikking. Pas in de late 
middeleeuwen is er echt sprake van een pareerstang.

102 Zie Ypey 1961, p. 385-393.

103 Ypey 1961. Zie bijvoorbeeld ook: Harisson 1993, p. 9 en 14.

104 Ypey 1961, p. 393.
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5 cm
Afb. 5.13  De spatha V483.13.
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Afb. 5.14  Detail van de spatha V483.13 met sporen van damascering.
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2. V483.29 Sax 
Een sax is een ijzeren kortzwaard met een eenzijdig snijvlak. Het betreffende exemplaar bestaat 
uit een kling en een angel (afb. 5.15). Aan het eind daarvan is de pommel nog aanwezig, hoewel 
enigszins door de corrosie aangetast. Deze lijkt een ‘getrapt’ verloop te hebben, wat in de 
Engelse literatuur wordt omschreven als ‘lobed-pommel’.105 De overgang van kling naar angel 
wordt gekenmerkt door een verdikking die als een rudimentaire pareerstang kan worden opgevat. 
De klinglengte van de sax bedraagt 24,7 cm met een maximale breedte van 3,5 cm. De lengte van 
de angel bedraagt 5,9 cm. Daarmee is het een klein exemplaar, een ‘schmalsax’.  
Ook de sax verkeerde in slechte staat. Door de corrosiewerking was nog maar weinig 
oorspronkelijk metaal aanwezig. Voorafgaand aan het restauratieproces is daarom ook van dit 
voorwerp een röntgenopname gemaakt. Daarbij konden op de pommel kleine parallel lopende 
lijntjes worden onderscheiden, die konden wijzen op een versiering, bijvoorbeeld zilverinleg, 
via een incrustatietechniek (afb. 5.16). Bij de restauratiewerkzaamheden is hier echter niets van 
teruggevonden.  

105 Harrisson 1993, p. 13.

5 cm

Afb. 5.15  De sax V483.29.
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 Aan de bovenzijde van een sax zijn vaak één of meer ‘bloedgeulen’ aanwezig.106 Bij het 
schoonmaken van de sax is hier echter niets van teruggevonden. De corrosie was aan de 
bovenkant wel duidelijk dikker en dat kan er op wijzen dat de sax wel zo’n geul bezeten heeft.  
Er zijn saxen met damascering bekend. Het gaat daarbij echter vooral om Langsaxen/
Scramasaxen, die dan ook meer als een zwaard aandoen.107 Enige vorm van damascering werd 
tijdens restauratiewerkzaamheden in ieder geval niet gevonden.  
De schmalsax valt bij de Rheinlandse typologie onder het type Sax 1. Alle saxen met een lengte 
kleiner dan 31 cm en een breedte kleiner dan of gelijk aan 4 cm vallen binnen dit type. Het heeft 
een groot dateringsbereik en komt voor tussen 480 en 625. Müssemeier e.a. stellen vast dat dit 
saxtype vooral in graven wordt aangetroffen met een datering tussen 520 en 570. Dit type wordt 
dan ook als typerend voor de 6de eeuw beschouwd.108 

106 Bijvoorbeeld Siegmund 1998: Oberkassel Einzelfunde: T. 117, nr. 33 of Stockum Grab 32: T. 198, nr. 6.

107 Ypey 1960-1961, 391-392: Langsax/Scramasax te Wijk bij Duurstede. Siegmund 1998, T. 66, nr. 25: Langsax/
Scramasax te Emmerich I (Speelberg). 

108 Müssemeier e.a. 2003, p. 44-45.

Afb. 5.16  Röntgenopname van de pommel van de sax V483.29 met verticale lijntjes die op een incrustatieversiering kunnen wijzen.
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3. V483.4 Lanspunt 
De ijzeren lanspunt (afb. 5.17) is aangetroffen aan de rand van het wapengraf en er deels 
uit stekend. Het bestaat uit een blad en een schacht. Aan de onderkant van de schacht is de 
penverbinding die het ijzer aan de houten steel vastklonk nog aanwezig. Opvallend is het feit dat 
beide knoppen van de penverbinding met een bronslaagje zijn overtrokken. Daarnaast bevindt 
zich een gaatje in het midden van de beide knoppen.  
De totale lengte van het object bedraagt 44,5 cm, waarvan 30 cm wordt ingenomen door het blad 
en 14,5 cm door de schacht. De maximale breedte is 2,8 cm. De relatieve bladlengte komt uit op 
0,66 cm (bladlengte gedeeld door de totale lengte). 
Aan de hand van deze gegevens behoort de lans tot het type Lan1.3a.109 Het gaat hierbij om een 
lange lanspunt met een ‘Schlitztülle’ – een inkeping in de schacht – en een lang, ovaal blad met 
een relatieve bladlengte groter dan 0,46 cm en een absolute lengte groter dan 42 cm. Dit type 
lans wordt gedateerd tussen 565 en 620 en dan voornamelijk tussen 565 en 590.110 Deze lanspunt 
dateert het wapenarsenaal dus in de tweede helft van de 6de eeuw. 

109 Müssemeier e.a. 2003, p. 48.

110 Müssemeier e.a. 2003, ibid. en persoonlijke mededeling M. Dijkstra.

5 cm

Afb. 5.17  De ijzeren lanspunt V483.4.
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4 en 5. V483.8 en 9 Schildknop en greep 
In het wapengraf zijn min of meer op elkaar een ijzeren schildknop (umbo) (afb. 5.18) en een 
greep van hetzelfde materiaal (afb. 5.19) blootgelegd, beide onderdeel van het in het graf 
meegegeven, maar niet bewaard gebleven schild.  
De umbo bestaat uit een platte kraag en een gewelfde kap en was sterk gecorrodeerd (afb. 5.20). 
De waarschijnlijk oorspronkelijk aanwezige puntknop is afgebroken. Op de kraag zijn, op 
gelijke afstanden van elkaar, vijf nagels met bolle kop aangebracht. Net als bij de lans zijn deze 
met brons overtrokken. Ze zijn aan de onderkant krom geslagen en tonen hiermee duidelijk de 
manier waarop ze aan het schild waren bevestigd. 
De umbo heeft een diameter van 16,9 cm en een hoogte van 7,4 cm. In de 6de eeuw is de umbo 
met puntknop het meest gangbare type. Deze valt onder het type Sbu3 en heeft een ruime 
datering tussen 460 en 620.111  

111 Müssemeier e. a. 2003, p. 52. 

5 cm

Afb. 5.18  De umbo V483.8.

Afb. 5.19  De schildgreep V483.9. De tekening is een reconstructie van de waarschijnlijk oorspronkelijke vorm.
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 Onder de schildknop lag de greep van het schild nog op zijn oorspronkelijke positie. De conditie 
was uitermate slecht als gevolg van de corrosie. Na reconstructie bleek het voorwerp een lengte 
van ongeveer 48 cm met een dikte van ongeveer 0,5 cm te hebben. Aan de uiteinden is het 
voorwerp ongeveer 1 cm breed; van daaruit wordt het naar het midden toe geleidelijk iets breder. 
Het middendeel zelf is extra breed en is daar omgeslagen, om een nu verdwenen houten of benen 
handvat heen. Aan de beide uiteinden zijn klinknagels aanwezig die de greep aan het schild 
bevestigden. De bolvormige koppen daarvan zijn net als die van de umbo ter versiering met brons 
overtrokken. Meer naar het midden toe lijkt zich de aanzet van een derde nagel af te tekenen. 
Dat kan er op wijzen dat de greep ook dichtbij de umbo vastgezet was. De greep valt niet scherp 
te dateren. 
 

Afb. 5.20  De umbo voor en na restauratie.
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 Schilden waren in de vroege middeleeuwen rond en gemaakt van houten planken. Ze waren 
meestal met leer overspannen, waarbij het leer met kleine nagels aan de randen werd vastgezet.112 
De randen van het schild werden waarschijnlijk ook verstevigd met leer, omdat banden van 
metaal, zoals bij Romeinse schilden gebruikelijk, nooit worden teruggevonden. Voor zover 
bekend waren deze schilden ook plat.113  
De umbo was aan de voorzijde van het schild bevestigd, precies in het midden en over een ronde 
uitsparing in het schild heen. De greep zat aan de achterzijde en wel zodanig dat het handvat 
precies ter hoogte van de uitsparing en de holle umbo gelegen was. Daarmee werd ruimte voor 
de hand die het schild droeg gecreëerd (afb. 5.21). De umbo had als primaire doel die hand 
bescherming te bieden. Daarnaast maakt de schildknop, mede door de aanwezigheid van een 
puntknop, het schild niet alleen ter verdediging geschikt, maar ook als (beperkt) aanvalswapen.  
De greep geeft enige aanwijzing over de grootte van het schild. De diameter is in elk geval groter 
geweest dan de 48 cm die de totale greep meet, en minder dan 70 cm: de omvang van de grafkist 
in combinatie met de positie van het schild op het lichaam laat dat niet toe. Het zal dus een 
diameter van rond de 60 cm hebben gehad. Het gaat dan om een relatief klein schild dat bedoeld 
was voor het afweren van slagwapens, zoals de spatha, en de ‘francisca’ (een strijd/werpbijl), maar 
uiteraard ook ter verdediging van de lans. In combinatie met deze wapens mondt het gevecht 
snel uit op een strijd van man tot man.  

112 Harrison 1993, plate F. Er zijn nageltjes in het graf teruggevonden. Deze waren echter vooral langs de randen 
van het graf gesitueerd en maakten daarom waarschijnlijk deel uit van de kistconstructie. Ze zijn dus niet 
afkomstig van het schild. 

113 De kromming van de gereconstrueerde greep is aan één kant groter dan een plat schild rechtvaardigt. Dat heeft 
te maken met een vervorming die blijkbaar in de loop der tijd in de grond is opgetreden.  In de tekening is 
geprobeerd de oorspronkelijke vorm vast te leggen. 

umboschildgreep

Afb. 5.21  Reconstructietekening van een schild met greep.
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6. V483.17 Mes 
In het wapengraf werd een klein mes (afb. 5.22) aangetroffen, vlak naast de spatha, ongeveer op 
de borst van de overledene, waarbij de punt van het mes omhoog wees. Het mes heeft een totale 
lengte van 13,9 cm. Het lemmet is 9,9 cm lang en het heft 4,0 cm. De breedte van het lemmet 
is ongeveer 2 cm. Siegmund heeft geconstateerd dat in wapengraven kleine messen als deze 
altijd in combinatie met een sax worden gevonden.114 Hij stelt dat messen een weinig duidelijke 
typologische ontwikkeling doormaken. Het mes komt overeen met Böhner Type B – bij het 
handvat bevat de rugzijde een knik – en wordt gedateerd tussen 450 en 700. 

7. V483.21 Gesp 
Links van en vlakbij de spatha en de sax werd een klein ijzeren gespje gevonden (afb 5.23). 
Ongeveer driekwart van het gespje is bewaard gebleven. Het heeft een breedte van maximaal 2,5 
cm; de doorn is ongeveer 3 mm dik.  
De gesp moet ergens bij de heup van de overledene hebben gelegen; mogelijk hoorde hij bij de 
riem waaraan ook spatha en sax bevestigd zijn geweest. De breedte van de leren riem moet gezien 
de grootte van de gesp kleiner dan 2,5 cm geweest zijn.  
Door de corrosie is het onmogelijk de gesp met zekerheid aan een bepaald type toe te wijzen. 
Het meest in aanmerking komen de types Gür 2.4 (met ‘knotsvormige’ doorn: ‘Kolbendorn’) of 
Gür 2.6 (met schilddoorn: ‘Schilddorn’). Deze worden in de Rheinland Phase 3 en 4 geplaatst 
met een datering van 480/490 tot 550/560.115 Daarmee lijkt een 6de eeuwse datering voor de 
hand te liggen. 

114 Siegmund 1998, p. 87.

115 Müssemeier e.a. 2003, p. 16; Nieveler en Siegmund 1999, p. 6; Siegmund 1998, p. 23-24.

5 cm

Afb. 5.22  Mesje V483.17.

Afb. 5.23  Gesp V483.21.
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8. V483.15, 19, 20 Vuursteenbrokken 
In het wapengraf werden, ongeveer op de positie van de heup, drie brokken vuursteen gevonden, 
waarvan twee vlak naast elkaar(V483.15 en 19) (afb. 5.24). Deze drie brokken waren oorspronkelijk 
mogelijk opgeborgen in een leren buideltje of tasje dat aan de heupriem was bevestigd. Eén stuk 
vuursteen, V483.15 met een lengte van 2,5 cm, is waarschijnlijk afkomstig uit een riviercontext, 
mogelijk de Maas. Op de ‘cortex-achtige’ buitenkant is namelijk een lichte patina zichtbaar, 
dat mogelijk ontstaan is onder invloed van stromend water. De overige twee stukken vuursteen 
(V483.19 en V483.20) met een lengte van respectievelijk 5,5 cm en 3,6 cm, betreffen een grijze 
vuursteensoort die uit het Limburgse land of gelijksoortige afzettingen afkomstig is. Deze grijze 
vuursteen werd vanaf het neolithicum in vuursteenmijnen tot in Frankrijk gedolven.116 Het is goed 
mogelijk dat deze twee brokken van één en dezelfde vuursteenknol afkomstig zijn.  
Vuursteen werd vooral gebruikt bij het aansteken van vuur. Zowel V483.15 als 483.19 vertonen 
enkele scherpe hoeken. Deze waren nodig om de metalen vuurslag goed tegen het vuursteen te 
kunnen ‘schampen’ voor het genereren van vonken. 

9. V483.16 Vuurslag?  
Vlak naast de brokken vuursteen is ter hoogte van de heup een ijzeren plaatje gevonden, samen 
met een op een kleine klinknagel gelijkend voorwerpje van hetzelfde materiaal (afb. 5.24). Beide 
voorwerpen waren door corrosie aan elkaar vast komen te zitten, maar het is niet helemaal zeker of 
ze iets met elkaar te maken hebben gehad. Hoe dan ook kan, gezien het ensemble, het plaatje in elk 
geval heel goed als een vuurslag worden geïnterpreteerd. Het is plat en langwerpig met afmetingen 
van 51 x 18 x 4,5 mm en loopt naar één van de uiteinden iets taps toe. Aan die kant lijkt het wat 
omgebogen te zijn geweest, terwijl het andere uiteinde scherp uitloopt. 
Het andere voorwerp betreft een rond staafje met een diameter van 7 mm en een lengte van 33 
mm, met aan beide uiteinden een platte ronde verdikking. De achtergrond en functie van dit 
voorwerpje blijven onduidelijk.117  
Plaatjes komen in grafvelden wel als vuurslag voor.118 Het gaat daarbij echter om uitzonderingen. 
De meeste vuurslagen zien er bovendien anders uit. Het gaat dan om een soort van metalen 
haken die men in de vuist kon houden of als ring kon gebruiken. Zulke zijn ook in grafvelden 
aangetroffen.119 Een typologische ontwikkeling lijkt niet aanwezig. Tot in de 19de eeuw komen 
soortgelijke vuurslagen voor.120  
Met deze voorwerpen kon vuur worden gemaakt. Door het schampen van de vuurslag langs het 
vuursteen raakten kleine ijzerdeeltjes los van de vuurslag die direct daarop verbrandden. Deze 
werden bijvoorbeeld opgevangen met een tondelzwam.121  

116 Met dank aan een determinatie door L. Amkreutz/L. van Hoof en E. Bulten. Pers. med. van L. van Hoof en 
E. Bulten: Bijvoorbeeld te Le Grand Pressigny – een dorp 50 km ten zuiden van Tours – werden vanaf het 
neolithicum (zogeheten Grand-Pressigny dolken) tot in de late middeleeuwen dezelfde vuursteenmijnen gebruikt. 
Ditzelfde geldt voor de vuursteenmijnen te Spiennes in Henegouwen. Door het ontbreken van fossiele inclusies 
of vorstsplijting gaat het in ieder geval niet om vuursteen afkomstig van de stuwwallen of van meer noordelijke 
herkomst.

117 M. Dijkstra heeft de suggestie gedaan deze voorwerpen te beschouwen als de metalen delen van een kleine 
houtschaaf. Hier zijn echter nog geen parallellen van voorhanden.

118 Zie Koch 1968 Band II, Kelheim-Gmund Grab 38: T. 22, nr. 9-11 en Grab 42: T. 26, nr. 7 en 8; Barbing-Irlmauth 
Grab 35: T. 39, nr. 18 en 19. 

119 Siegmund (1998, p. 118) toont verschillende ‘klassieke’ vuurslagen met aan beide kanten een haak uit 
verscheidene grafvelden; vaak in combinatie met een brok vuursteen: bijv. te Hochemmerich Grab 17 en Xanten I 
Grab 66.4.

120 Door Van Weert en Bromet (1995, p. 10) wordt een vuurslag met vuursteen uit rond 1800 afgebeeld die niet 
wezenlijk verschilt van vuurslagen uit de vroege middeleeuwen. Zie ook: Caspall 1987, p. 15. 

121 Van Weert en Bromet 1995, p.18.
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Indien het ijzer daadwerkelijk als vuurslag heeft gediend, dan was deze waarschijnlijk samen 
met de stukken vuursteen in een buideltje opgeborgen dat was bevestigd aan een heupriem. Het 
buideltje is niet bewaard gebleven. Het is een niet ongebruikelijke vondst in vroegmiddeleeuwse 
grafvelden.  
Vuurslagen worden over het algemeen tot het normale huishoudelijke gereedschap gerekend 
en werden niet altijd door mannen gebruikt, maar kunnen ook als bijgift meegegeven zijn in 
vrouwengraven.122 In tegenstelling tot de wapenset is de vuurslag dus geen typische bijgave voor 
mannen.

122 Annaert en Van Heesch 2004, p. 238.

5 cm

Afb. 5.24  Mogelijke vuurslag V483.16 met stukken vuursteen V483.15, 19 & 20.
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Het bootvormige graf

grafgiften (ijzer)

grafgiften (brons)

grafgiften (glas)

gebitsfragmenten

klinknagels (ijzer)

secundaire bijzetting

bootgraf

sporen

werkputten

 0 2,5 m

V479.28 (mesje)

V463.1 (priem?)
V426.1 (beslag)

V464.1 (mesje)

V479.7 (beslag)

V479.8 (fibula)

V462.1 (kraal)

V1020.1 (kraal)
V1020.4 (kraal)

V461.1 (kraal)

V436.1 (kraal)

V479.30 (gebit)

Afb. 5.25  Geschematiseerde tekening van het 

bootvormige graf met klinknagels, grafgiften en 

de secundaire bijzetting. Ten behoeve van de 

duidelijkheid zijn de verschillende voorwerpen 

iets vergroot weergegeven. 



101

1. V426.1 en V479.7 Riembeslag 
In het midden van het bootvormige graf S479 werd bovenin een bronzen beslag gevonden dat in 
tweeën was gebroken (afb. 5.26). Het beslag heeft een lengte van 6,6 cm en een maximale breedte 
van ongeveer 3 cm. Drie smalle en langwerpige gaten geven de positie aan waarin oorspronkelijk 
sierknoppen hebben gezeten. Deze zijn verwijderd, losgeraakt of vergaan door de bodemwerking 
en waren eveneens van brons. Het beslag is langwerpig en driehoekig van vorm, met een ronde 
profilering ter hoogte van de sierknoppen. De zijkanten zijn naar onder toe wat verlengd 
waardoor de achterzijde iets ‘hol’ is. Op deze achterkant is op de centrale as, vlakbij de korte 
rechte rand, een bevestiging met daarin een gaatje gesoldeerd.  
Op het beslag is langs de rand een gegraveerde versiering aanwezig die bestaat uit een in elkaar 
overlopend en zigzaggend lijnpatroon. De zones met de sierknoppen zijn van het centrale deel 
van het beslag gescheiden door een grove parellijn. De versiering is vrij grof uitgevoerd en 
verraadt geen groot vakmanschap. De motieven lijken te zijn ontleend aan gordelgarnituren uit 
de laat-Romeinse tijd. Mogelijk heeft een voorwerp uit die periode als voorbeeld gediend.123  
Het beslag is waarschijnlijk als tegenbeslag onderdeel geweest van een twee- of driedelige 
gordelset. Deze bestaan naast het betreffende voorwerp uit een gesp en – in het geval van een 
driedelige gordelset – een rugbeslag. Zowel de riemgesp als het tegenbeslag bevatten dikwijls 
versieringen die kunnen bestaan uit in elkaar lopende lijnen of, in een uitzonderlijk geval, uit 
vervlochten dierpatronen, zoals slangen. Meestal heeft het tegenbeslag een uitsparing voor de 
doorn van de gesp. Dat is hier niet het geval. Daar zijn echter meerdere parallellen van bekend.124 
Ook de bevestiging met oogje aan de achterkant komt vaker voor, alhoewel het dan meestal om 
meerdere punten gaat.  
De gordelset valt onder het Rheinland type Gür 3. Dit soort riembeslagen wordt vooral binnen 
de Rheinland Phasen 8 en 9 en daarmee tussen 610 en 670 gedateerd. Een gelijkend tegenbeslag 
valt bij Nieveler en Siegmund onder het type Spa-1d.125 Het tegenbeslag van Solleveld kan 
hiermee op grond van bovenstaande vergelijkingen in het eerste tot derde kwart van de 7de eeuw 
gedateerd worden. 

123 Mondelinge mededeling J. Nicolay.

124 Bijvoorbeeld uit het grafveld bij Xanten. Zie Siegmund 1998, T. 231, nr. 1/2 (Grab 37).

125 Nieveler en Siegmund 1999, p. 17, fig. 1.11.

5 
cm

Afb. 5.26  Bronzen riembeslag V426.1 + V479.7.
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2. V479.8 Fibula met gelijke armen 
In het bootvormige graf is een tweede bronzen voorwerp gevonden in de vorm van een 
gelijkarmige fibula (afb. 5.27). Dit is een fibula waarbij de uiteinden aan weerszijden van de 
beugel identiek zijn. Ze heeft een lengte van 4,4 cm en een breedte van ongeveer 1 cm.  
De beugel is bol en in het midden op zijn breedst. De beide uiteinden zijn eveneens gebold en 
lopen naar buiten gelijkmatig iets breder uit. De naald ontbreekt, maar zowel de naaldhouder 
als de bevestiging van de naald zijn bewaard gebleven. De beide ‘armen’ zijn versierd met vier 
overdwars aangebrachte groeven. Bij elk vormt de vierde groef de overgang naar de beugel toe. 
Ook de beugel kent vier van dergelijke groeven; deze zijn per twee vlakbij de overgang naar de 
beide armen toe geplaatst. 
Het type komt in Nederland maar mondjesmaat voor. De enige gepubliceerde exemplaren 
zijn afkomstig uit het grafveld van Oosterbeintum in Friesland.126 Het gaat om drie stuks, alle 
gevonden in een inhumatiegraf bij de schouder van een overleden vrouw of meisje. Ook in 
Wijnaldum in Friesland is een dergelijke fibula gevonden door metaaldetectoramateurs.127  
Juist omdat deze fibulae relatief schaars zijn, bestaat er over de datering nog wel wat 
onduidelijkheid. De meest recente typologie is die van Bos.128 Hij plaatst deze vorm onder het 
type 1.3.1 (gelijkarmige fibula met zware boog en geribbelde uiteinden), die vanaf de 6de eeuw 
voorkomt. Knol spreekt van een datering vanaf midden 7de eeuw.129 Müssemeier e.a. dateren het 
voorkomen van de gelijkarmige fibula in vrouwengraven tussen 640 en 680.130 In samenhang met 
de datering van het riembeslag lijkt een 7de-eeuwse context het meest aannemelijk.

11. V464.1 Mes 
Bovenin het bootvormige graf en net buiten de verstoring van het latere graf werd een klein 
ijzeren mes aangetroffen (afb. 5.28). Het mesje heeft een totale lengte van 9,5 cm met een lengte 
van het lemmet van ongeveer 7 cm en een breedte van ongeveer 1,6 cm. Het gaat hier om een 
klein mes met een afgeronde rugzijde richting de mespunt. Dit type valt onder het Niederrhein-
type Ger. 1.2 en komt vanaf de 6de eeuw voor.131  
Messen als deze zijn geen ongebruikelijk verschijnsel in vroegmiddeleeuwse graven. Soms gaat 
het om een tweetal; in dat geval wordt het wel als een soort van bestek beschouwd, dat mogelijk 
samenhangt met een specifieke sociale status. Ook hier kan daar sprake van zijn geweest; een 
tweede mes is echter in het latere graf aangetroffen (zie onder). In hoeverre hier verschillende 
grafinhouden met elkaar vermengd zijn is helaas niet meer te achterhalen. 

126 Zie Knol e.a. 1996, p. 331 en afbeeldingen op p. 390, 394 en 402. 

127 Zie Knol e.a., ibid; Zijlstra 1991.

128 Bos 2006

129 Knol e.a. 1996, p. 331.

130 Thörle 2001, p. 163, T. 48-49, T. 60 (chronologische typenverdeling); Müssemeier e. a. 2003, p. 29-30 (S-
Fib.10). 

131 Müssemeier e. a. 2003, p. 53-54.
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5 cm
Afb. 5.27  Bronzen fibula met gelijke armen V479.8.

Afb. 5.28  Mesje V464.1.
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12. V436.1 en V461.1  Kralen 
Twee glazen kralen zijn op verschillende plaatsen in het graf aangetroffen. Het gaat in beide 
gevallen om een biconische blauwe kraal met in het midden een witroodwitte band. Ze zijn beide 
sterk verweerd.  
Glazen kralen zijn niet nauwkeurig te dateren. Niettemin wordt er van uitgegaan dat kralen met 
een omlopende band zoals de onderhavige tussen 600 en 700 (Böhner Stufe IV) kunnen worden 
gedateerd.132

13.  Klinknagels (diverse vondstnummers) 
Klinknagels zijn metalen bevestigingspennen met aan de ene kant een bolle en ronde kop, en 
aan de andere kant een plat ruitvormig plaatje waar het eind van de pen tegen is platgeslagen. 
De meeste pennen hebben een lengte van ongeveer 4,5 cm, hoewel hier ook andere formaten in 
bescheiden mate voorkomen (zie onder).  
De klinknagels (afb. 5.29) zijn afkomstig van het scheepshout waarmee een deel van het 
bootvormige graf is bekist. In totaal zijn 57 complete klinknagels gevonden die nog min of meer 
in verband lagen. Daarnaast zijn nog 10 klinknagelfragmenten aanwezig in het bootvormige 
graf waarvan de kop of de plaat ontbreekt. In de omgeving van het graf werden in de verploegde 
humeuze laag nog eens 55 klinknagelfragmenten gevonden. Aan de hand van het aantal los 
gevonden koppen gaat het hier om minimaal 22 kapot geploegde klinknagels. In totaal is 
sprake van minstens 80 tot 90 klinknagels, verdeeld over beide zijden van het graf, die drie 
of vier gangen met elkaar hebben verbonden. De oorspronkelijke houtstructuur is door de 
corrosiewerking als afdruk nog zichtbaar op sommige van de niet schoongemaakte klinknagels. 
In een aantal gevallen kon de houtsoort herkend worden, namelijk eik (Quercus). Daarbij kon 
zelfs worden bepaald dat een deel van de planken op radiale wijze uit de boom was gezaagd.133  
Afbeelding 5.30 geeft een verdeling van de grootte van de klinknagels.134 Bij Solleveld kunnen 
mogelijk drie formaten herkend worden. De meeste klinknagels hebben een lengte van de 

132 Böhner 1958, p. 72-76.

133 Determinatie door C. Vermeeren.

134 De grafiek is gebaseerd op klinknagels in gecorrodeerde toestand. 

5 cm

Afb. 5.29   

IJzeren klinknagels uit  

het bootvormige graf.
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 pen/staaf tussen de 3 en de 5 cm met een duidelijke piek op de 4,5 cm, maar er zijn ook 
enkele klinknagels met een kleinere en grotere lengte. Uiteraard kan de mate van corrosie per 
klinknagel variëren, maar toch geeft de verdeling de indruk van het gebruik van verschillende 
penlengtes. De enkele schoongemaakte klinknagels (N=8) bevestigen dit beeld. Deze hebben een 
penlengte tussen de 3 en 4 cm met in twee gevallen een lengte die uitkomt op respectievelijk iets 
kleiner dan 2,5 cm en een lengte van ongeveer 5 cm. Zeker het verschil tussen de grootste en 
de kleinste lengte lijkt erop te duiden dat dit een functionele verklaring heeft. Uit het beroemde 
bootgraf van Sutton Hoo blijkt dat meerdere formaten klinknagels gebruikt werden bij de 
constructie. Dit heeft vooral te maken met de positie van de klinknagels op de gangen.135  
Klinknagels zijn constructie-elementen die, voor zover bekend, alleen bij de scheepsbouw 
gebruikt werden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze gevonden zijn in vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen bij de kust. Zo zijn in de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Wijnaldum 
verspreid over de hele nederzetting ongeveer 80 tot 100 klinknagels verzameld. Ook bij de 
opgraving van de nederzetting aan de Johan van Oldenbarneveltlaan in Den Haag zijn 26 
klinknagels te voorschijn gekomen.136 
Er is echter geen enkele grafstructuur in Nederland bekend die ook maar bij benadering 
zo’n hoeveelheid klinknagels rijk is. De vondst van dit bootvormige graf is naar Nederlandse 
begrippen dan ook volstrekt uniek.137  
Desondanks zijn klinknagels geen onbekend fenomeen in vroegmiddeleeuwse grafvelden. Zo zijn 
in het grafveld van Oosterbeintum in een aantal graven klinknagels gevonden. Het gaat hierbij 
altijd om een beperkt aantal per graf: soms één, soms een paar, maar nooit meer dan zes.138 

135 Bruce-Mitford 1975, 362-364. 

136 Magendans en Waasdorp 1989. Bij de toenmalige analyse zijn ze echter als constructie-elementen voor de 
gebouwen ter plekke opgevat. 

137 De aantallen vallen echter in het niet bij die bij echte bootgraven; zo bevatte het Gokstadschip ongeveer 3000 
klinknagels.

138 Knol e. a. 1993, onder andere: p. 386, nr. 295.5, p. 388, nr. 335.10, 335.11, p. 394, nr. 393.5-11; Aalders e. a. 
2005, p. 152.
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Afb. 5.30  Grafische voorstelling van het verschil in overspanningsgrootte van de klinknagels.
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De secundaire bijzetting
Gedeeltelijk in het bootvormige graf bleek zich een secundaire bijzetting (S1020) te bevinden. 
Ook deze heeft een aantal vondsten opgeleverd (afb. 5.25). Daarvan is echter niet altijd zeker of 
ze in dit graf zijn meegegeven of dat ze oorspronkelijk uit het bootvormige graf afkomstig waren 
en er door verspitting in terecht gekomen zijn. Van de klinknagels die er in zijn aangetroffen kan 
in elk geval worden aangenomen dat die er van oorsprong niet in thuis horen, maar in het graf 
zijn geraakt bij het graven van de kuil, dwars door de scheepsplanken van het bootvormige graf 
heen. 

1. V463.1 Priem? 
Hoog in de secundaire bijzetting werd een op een priem gelijkend ijzeren voorwerp blootgelegd. 
Het heeft een totale lengte van 10,7 cm, waarbij het ‘klinggedeelte’ ongeveer 6,5 cm lang is met 
een breedte van ongeveer 0,7 cm. (afb. 5.31). Dit voorwerp is niet nader te specificeren of in de 
tijd te plaatsen. 
Daarbij is de functie ervan onduidelijk. Priemen zijn nauwelijks bekend uit vroegmiddeleeuwse 
context en helemaal niet als grafgift.139 Het kan als een soort van gereedschap gediend hebben, 
maar het is ook mogelijk dat dit voorwerp, gecombineerd met een van de mesjes, als “bestek” in 
het graf is meegegeven. Gezien de positie kan ook bij dit voorwerp niet worden uitgesloten dat 
het oorspronkelijk tot de inventaris van het bootvormige graf heeft behoord. 

2. V479.28 Mes 
Midden in dit graf werd een ijzeren mesje aangetroffen. Het heeft een lengte van 11,9 cm, 
waarbij die van het lemmet ongeveer 9,2 cm betreft met een breedte van 1,4 cm (afb. 5.32). Het 
is daarmee iets groter dan het mesje dat in het bootvormige graf werd blootgelegd. Dit mes 
heeft op de rugzijde bij de mespunt een afgeschuind vlak en kan op grond hiervan wederom als 
Niederrhein-type Ger. 1.2 bestempeld worden, daterend vanaf de 6de eeuw. 

3. V462.1, V1020.1 en 4, V1019.1 en 2.   Kralen 
Vijf kralen is dit graf rijk, de grootste concentratie van dit soort objecten in de gehele opgraving. 
Het gaat om twee ronde met een heldere diepblauwe kleur (V1019.1 en 2) en twee ingesnoerde 
exemplaren, donkerblauw of zwart met een versiering van opaak gele spetters (V1020.1 en 4) 
(afb. 5.33). Omdat deze bij elkaar en onderin het graf zijn gevonden, kan er waarschijnlijk van 
worden uitgegaan dat ze inderdaad bij dit graf hebben gehoord. Een vijfde kraal (V462.1) werd 
op een hoger niveau aangetroffen en bleek sterk verweerd. Het betreft een langwerpig blauw 
exemplaar. 
Datering is maar globaal mogelijk. Kralen van opaak glas met gele druppels/punten zoals twee 
van de bovengenoemde kunnen tussen 600 en 700 (Böhner Stufe IV) worden gedateerd.140 

139 Mondelinge mededeling J. Nicolay.

140 Böhner 1958, p. 72-76.



107

5 cm

Afb. 5.31  Priem? V463.1.

Afb. 5.32  Mesje V479.28.

Afb. 5.33  Een aantal bij de opgraving gevonden kralen. De meest linkse met de witroodwitte band is afkomstig 

uit het bootvormige graf; de bovenste twee uit de secundaire bijzetting. De twee onderste komen uit de depressie in 

werkput 6. 
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5.1.3 Andere grafveldvondsten
Naast het vuursteen uit het wapengraf zijn nog enkele andere fragmenten van dit materiaal 
aan het licht gekomen. Opmerkelijk genoeg gaat het daarbij alleen om versplinterde, 
verbrande fragmenten, zowel uit de laag als uit een enkel spoor. Zo heeft spoor 634 enkele 
fragmenten opgeleverd, waaronder een wat grotere met een gewicht van 14 gram. Dit spoor is 
geïnterpreteerd als een “beenderenkuil”, als crematie dus zonder bewaard gebleven container. 
Wellicht gaat het hier om fragmenten die op de brandstapel zijn meegegeven.

Boven zijn al diverse  glazen kralen beschreven die uit de inhumatiegraven afkomstig zijn. Dat 
waren niet de enige kralen die deze opgraving heeft opgeleverd. In totaal zijn er 14 geborgen, 
een relatief grote hoeveelheid die bij nederzettingsonderzoek zelden wordt gehaald. Daarmee 
is duidelijk dat het om voorwerpjes gaat die met de dode werden meegegeven. Naast genoemde 
sporen zijn ze ook gevonden in de verploegde cultuurlaag. 
De vormen verschillen. Er zijn eenvoudige ronde kralen bij, maar ook een paar ingesnoerde 
exemplaren en enkele langwerpige of biconische. Vaak zijn ze sterk verweerd.
De kleine depressie in werkput 6, waar ook veel losse crematieresten en stukjes brons in werden 
aangetroffen, bracht vijf glazen kralen op. Sommige waren duidelijk door vuur vervormd. De 
meest opvallende van deze exemplaren is een ronde van opaak wit glas (V612.2, afb. 5.33). De 
andere hebben een blauwe (V612.3), een oranje (V616.1 en V623.2) en groene (V620) kleur. Eén 
sterk verweerde of verbrande kraal is uit een paalspoor, behorend tot de mogelijke vierpalige 
structuur, te voorschijn gekomen (V639.1); de laatste kraal is een ingesnoerd geel exemplaar uit 
een verstoring. 

Dat kralen inderdaad aan doden werden meegegeven kan ook blijken uit de crematiegraven. 
Urn 494.2 heeft versmolten glas opgeleverd, vastgekit aan de restanten van de onderkaak van 
de gecremeerde persoon. Dat het hier om kralen moet gaan is welhaast zeker; om hoeveel het 
gaat was niet meer te bepalen. Wel is duidelijk dat er kralen zoals V436.1 bij zijn geweest: de 
afwijkend gekleurde band is nog vaag te zien (afb. 4.4). De kralen zijn met de overledene op de 
brandstapel terecht gekomen. Gezien de positie kan het hier om een ketting gegaan zijn, maar 
ook om kralen die het haar hebben versierd. Ook uit urn V1010, de bijzetting van een kind, is 
een stuk bot met verkit glas te voorschijn gekomen. Herkenbaar was het fragment niet meer, 
maar er mag van worden uitgegaan dat ook hier sprake is geweest van een glazen kraal of kralen. 

Datering van kralen is moeilijk. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat onversierde kralen 
tussen 450 en 625 (Böhner Stufe II-IVa) zijn te dateren en kralen met een omlopende band en 
van opaak glas met gele druppels/punten, zoals die in de twee inhumatiegraven, tussen 600 en 
700.141 

5.1.4 Organische resten
De aard van de ondergrond heeft er voor gezorgd dat geen onverbrande organische resten 
bewaard zijn gebleven. Genomen grondmonsters bleken geen pollen of zaden meer te bevatten. 
Houtskool was wel aanwezig, maar in zulke geringe aantallen dat ook hier geen zinvol onderzoek 
naar gedaan kon worden. 

141 Böhner 1958, p. 72-76.
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Onderzoek is wel gedaan naar de crematieresten. Dit is uitgevoerd door dr. E. Smits. De 
resultaten daarvan zijn al genoemd bij de beschrijving van de verschillende graven (zie hoofdstuk 
4, p. 36). In de bijlage achterin staan de door Smits vervaardigde tabellen afgebeeld. 
In het kader van dit onderzoek is ook gekeken naar de urnen van Peeters. Deze bevatten stuk 
voor stuk crematieresten. De inhoud van drie daarvan is voor determinatie geselecteerd. Bij dit 
onderzoek bleken de verhoudingen tussen de skeletdelen anders dan je zou mogen verwachten. 
De resten met nummer 03 bijvoorbeeld tonen een overrepresentatie voor wat betreft de resten 
van de diafyse (armen en benen) (zie p. 147). Smits concludeert dan ook dat “aan de hand van de 
robuustheid en de kleur van de crematieresten vermoed kan worden dat de inhoud van de drie 
urnen vermengd is”. Hieruit moet helaas de conclusie worden getrokken dat verder onderzoek 
naar deze resten niet zinvol is. De gegevens zijn dan ook niet verder gebruikt bij de analyse van 
het grafveld.142 

5.2 Vondsten van na en buiten het grafveld

In beperkte mate zijn vondsten geborgen die gerelateerd kunnen worden aan de latere 
geschiedenis van het gebied en aan een naastliggende nederzetting. Het gaat daarbij bijna 
uitsluitend om aardewerkvondsten. Dit materiaal bevond zich in de nederzettingssporen uit 
put 20, in het wallichaam dat het grafveld heeft afgedekt en in de greppels die het grafveld 
doorsnijden. 
Vroegmiddeleeuws nederzettingsaardewerk is, zij het in zeer beperkte mate, gevonden aan de 
andere kant van de plas, in de sporen van put 20. Het gaat om niet meer dan een tiental scherven. 
Een scherpe datering valt niet te geven. 
Uit de greppels en de verploegde grijze laag zijn enkele potscherven afkomstig die van 
duidelijk later datum zijn. De potscherven kenmerken zich over het algemeen door een grote 
mate aan fragmentatie en verwering. Er zijn onder andere enkele fragmenten Pingsdorf en 
Paffrathkogelpot herkend. Ook hier geldt dat een nauwkeurige datering niet goed mogelijk 
is, maar dat het vooral de 12de –14de eeuw moet betreffen. Dit komt globaal overeen met de 
resultaten van het onderzoek dat door het Vakteam Archeologie van de Gemeente Delft is 
uitgevoerd naar laatmiddeleeuwse sporen in het Westlandse deel van Solleveld.143 
In het wallichaam tenslotte zijn nog enkele scherven geborgen uit de laatste fase van de 
middeleeuwen of de nieuwe tijd. Het gaat dan om roodbakkend aardewerk met wat glazuur.  
Dat kan aangeven dat de aanleg van het walsysteem zich in de nieuwe tijd heeft afgespeeld. 

142 Zie hoofdstuk 6: synthese. 

143 Zie De Bruin 2008.
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Afb. 6.1  Paleogeografische reconstructie van Frisia tussen de Schelde en de Deense grens in de vroege middeleeuwen.  

  Naar Heidinga. 
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6. Synthese

6.1 Het kader: de Merovingische tijd

De vroege middeleeuwen is een periode die maar uiterst mager aan ons is overgeleverd. Lang 
zijn het echt de ‘duistere middeleeuwen’ geweest. Vergeleken met de periode daarvoor, de 
Romeinse tijd, is de kennis van deze eeuwen heden ten dage nog steeds vrij beperkt. Niettemin 
is er sprake van een duidelijke kentering. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is het 
onderzoek naar de Merovingische tijd weer met meer voortvarendheid ter hand genomen. Er 
zijn opgravingen verricht die specifiek deze periode als onderwerp hadden; daarnaast zijn er 
verschillende monografieën over deze tijd verschenen.144 Dat heeft geresulteerd in meer kennis, 
maar vooral in meer begrip aangaande de culturele achtergronden van de bewoners hier te 
lande. Inmiddels is een ruim geografisch kader geschapen, binnen welke we de verschillende 
bij opgravingen geconstateerde fenomenen beter kunnen plaatsen. Dat geldt zeker ook voor de 
gegevens zoals die ons voor Zuid-Holland ten dienste staan. 

Om de gegevens uit Zuid-Holland beter te begrijpen, is het noodzakelijk de aandacht eerst naar 
het noorden te verleggen – naar het huidige Friesland. De Friezen kennen we al uit de Romeinse 
tijd. Als Frisii staan ze bij verschillende Romeinse schrijvers vermeld. Plinius noemt ze en Tacitus 
verhaalt van een Friese opstand in 28 na Chr. tegen de Romeinse overheerser. De Friezen 
bewoonden het noorden van ons land, maar ook het gebied dichter bij de limes (de Romeinse 
rijksgrens), het Noord-Hollandse gebied. 
De term Friezen is sindsdien altijd in gebruik gebleven, tot vandaag de dag aan toe. 
Dat wil echter niet zeggen dat er sprake is geweest van continuïteit door de eeuwen heen. 
Waar Friesland in de 3de eeuw vrij intensief bewoond werd, blijkt dat in de eeuw daarna absoluut 
niet meer het geval te zijn. Of het gebied in die periode helemaal leeg was is niet te zeggen, maar 
dat er sprake is geweest van een grote bevolkingsteruggang, om wat voor reden dan ook, lijkt 
momenteel zeker.145 
In de 5de eeuw lijkt aan die situatie weer een eind te zijn gekomen. Het noordelijk terpengebied 
krijgt weer meer bewoners, maar dat lijken duidelijk anderen te zijn dan er daarvoor woonachtig 
waren. Zo blijken er op de terp van Wijnaldum, waar vanaf de 2de eeuw gewoond is en die 
in de 4de eeuw verlaten lijkt te zijn, in die periode veranderingen te zijn opgetreden in de 
nederzettingsstructuur en de huizenbouwtraditie.146 In tegenstelling tot de periode daarvoor 
zijn er nu ook duidelijke grafvelden, met daarin zowel crematie- als inhumatiegraven, waarbij 
hurkgraven voorkomen en de oriëntatie van de graven erg gevarieerd is.147 Het zijn kenmerken 
die bekend zijn uit Noord-Duitsland. Daarom ook worden hierin weer aanwijzingen gezien voor 
een migratie, in dit geval van de uit de overleveringen bekende Angelen en Saksen die afkomstig 
waren van de Duitse en Deense Noordzeekust en die zich later ook in het oostelijk deel van 

144 Voor de opgraving mag die te Wijnaldum exemplarisch heten; voor wat betreft de monografieën zijn de 
dissertaties van J. Bazelmans (1999) over de Beowulf en die van E. Knol (1993) over het vroegmiddeleeuwse 
grafritueel van groot belang. 

145 Zie bijv. Knol en Bardet 2005.

146 Bazelmans e.a. 2002.

147 Knol en Bardet 2005, p. 148.
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Engeland gingen vestigen.148 Daarbij werd de kust van West-Nederland niet overgeslagen. 
Terwijl in Friesland de aanwezige terpen werden uitgekozen, ging het langs de westkust om 
de hoger gelegen duingebieden en ook, iets meer landinwaarts, om de oeverwallen langs de 
grotere rivieren. Zo ontstonden aan het eind van de 5de en in de 6de eeuw diverse eenvoudige 
boerennederzettingen. Hoewel er dus sprake lijkt te zijn van een andere bevolking, of op 
zijn minst een andere samenstelling van de bevolking, blijkt de term ‘Friezen’ te zijn blijven 
voortleven. In de middeleeuwse literatuur worden de bewoners van het noorden standaard 
Friezen genoemd. 
Het gebied waar die Friese invloed in het archeologisch bestand is aangetoond of wordt vermoed 
is tegenwoordig met de naam Frisia getooid (zie afb. 6.1).149 Zoals de tekening laat zien ging het 
om een versnipperd gebied, met ‘kerngewesten’ langs de Nederlandse (en ook Duitse) kust en 
ook in centraal Nederland langs de grote rivieren. Zo is overgeleverd dat Utrecht een tijdlang in 
handen was van Friezen. 

Hoewel in teksten gesproken wordt van koningen die over het Friese gebied heersten en in die 
periode ook in Europa een zeker aanzien genoten - de dochter van de befaamde Friese koning 
Radbod werd uitgehuwelijkt aan de zoon van de Frankische heerser Pippijn II - moet niet aan 
een duidelijk en vastgelegd staatsverband gedacht worden. De samenleving uit die tijd was op 
andere waarden gebaseerd. De Beowulf, een heldendicht dat zijn wortels in deze periode heeft, 
laat ons een glimp van deze samenleving zien.150 Sprake is daar van een koning met een gevolg 
van edelen of krijgers, die een relatie hadden die op wederzijdse hulp gebaseerd was: de koning 
zorgde voor bescherming en de krijgers moesten de koning bijstaan in geval van bijvoorbeeld een 
oorlog. Deze relatie moest elke keer weer bestendigd worden met het uitwisselen of geven van 
geschenken. Deze krijgers waren dan zelf weer, op een lager niveau, het centrum van een groep. 
Rijkdom lijkt in die periode alleen van belang te zijn geweest om ostentatief te kunnen weggeven. 
Daarom was de handel in prestigegoederen in handen van de elite. Daarnaast waren verovering 
en plundering een legitiem middel om aan die rijkdom te komen. Het hoeft dus geen verbazing 
te wekken dat het krijgerschap in deze samenleving in hoog aanzien stond. 
Een ander kenmerk van de bevolking was de gerichtheid op water. De scheepvaart moet een 
belangrijk facet in het dagelijks leven van die tijd geweest zijn. Dat was niet meer dan natuurlijk 
voor deze bewoners van terpen, waar het water nooit ver weg was. Met scheepvaart werden de 
contacten onderhouden, zowel overzee als langs de kust en rivieren, werd de handel bedreven en 
werden expansie (en plundertochten!) mogelijk gemaakt. We spreken tegenwoordig ook wel van 
de Noordzeecultuur, om de overeenkomsten te benadrukken die bewoners aan beide zijden van 
deze zee met elkaar hadden.
Helaas is van de schepen die daarbij gebruikt zijn nog nauwelijks iets bekend. Niettemin wordt 
er van uitgegaan dat het vaartuigen betreft die volgens de noordse bouwtraditie zijn vervaardigd, 
dat wil zeggen met dakpansgewijs overlappende planken (gangen) die aan elkaar werden 
bevestigd door ijzeren klinknagels. Deze techniek werd in het Skandinavisch gebied tijdens de 
eerste eeuwen van onze jaartelling ontwikkeld en zorgde er mede voor dat zeewaardige boten de 

148 De migratiegedachte was in de jaren zestig en zeventig niet bepaald populair, als reactie op de migratietheorieën 
van de archeologen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Toen werd meer geloof gehecht aan beïnvloeding via 
uitwisseling en handelscontacten.

149 Heidinga 1997.

150 Zie Bazelmans 1999.
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overtocht naar bijvoorbeeld Engeland konden maken. Het ging in eerste instantie om schepen 
die geroeid werden. De overgang naar zeilschepen vond in Noord Europa plaats in de vroege 
middeleeuwen.151 
De bekendheid van de ‘Friezen’ met het water en scheepvaart maakte het mogelijk zich op 
grootschaliger handel toe te leggen. Die handel bleef niet tot de kuststreken beperkt. De 
aanwezigheid bijvoorbeeld, ook in het grafveld van Solleveld, van aardewerk dat in het Rijnland 
vervaardigd werd, toont aan dat de contacten tot ver in het binnenland liepen. Het is dan ook 
niet voor niets dat in de latere middeleeuwen de woorden Friezen en handelaars voor elkaar 
inwisselbaar waren.
Aangezien de scheepvaart zo dominant in het denken aanwezig was, was er ook een meer 
spirituele vertaling daarvan in bijvoorbeeld de gebruiken die met het dodenbestel te maken 
hebben. Dit laat zich het best illustreren in scheepsbegravingen, die voor de periode waar we 
over spreken, de vroege middeleeuwen, niet ongebruikelijk waren, maar nog niet eerder in ons 
gebied zijn aangetoond. 
Het meest bekend zijn de begravingen van wat, afgemeten aan de rijke inhoud, de allerhoogste 
elite van die samenlevingen moet zijn geweest. In Engeland behoort het bootgraf van Sutton 
Hoo uit de 7de eeuw, mogelijk van de Angelsaksische koning Redwald, met al zijn rijkdommen 
tot de iconen van de archeologie. In Zweden is het grafveld van Vendel exemplarisch en heeft 
daarom ook zijn naam aan de periode gegeven.152 Er zijn echter ook eenvoudiger scheepsgraven 
bekend. Daar wordt hieronder verder op ingegaan. 

6.2 De regio

Ook Zuid-Holland viel dus binnen de invloedssfeer van de Friezen. De geschiedenis van het 
gebied is vergelijkbaar. Nat als in het noorden was hier sprake geweest van een grootschalige 
bevolkingsteruggang aan het eind van de Romeinse tijd. Er lijken hier en daar in de 4de eeuw 
nog enige mensen gewoond te hebben, maar dat stond in geen verhouding tot de periode 
daarvoor. Andersoortige gegevens bevestigen dit beeld. Uit pollenmonsters blijkt dat er sprake 
was van toenemende bebossing van het gebied. Blijkbaar had de natuur de regie weer van de 
mens overgenomen. Die schaarste aan bewoners blijft zeker tot ver in de 5de eeuw duren. 
Pas in de 6de eeuw zijn er weer tekenen van een toename van de bevolking. Er is een aantal 
nederzettingen bekend die hun begindatering in die periode hebben. Vergeleken met de 
Romeinse tijd zijn het er nog steeds niet veel; ze lijken zich bijna uitsluitend in de duinstrook 
langs de kust en op de oevers van de rivieren te bevinden. 
Langs de Rijn bevinden zich in Rijnsburg, Oegstgeest en Koudekerk grotere nederzettingen; 
in de duinen bij Den Haag zijn nederzettingen bij het Frankenslag in het Statenkwartier en 
bij Ockenburgh aangetroffen. Ook hier gaat het naar het zich laat aanzien om nieuwkomers, 
pioniers, die in elk geval in het duingebied een weer tamelijk ongerept land in bezit namen. 
Voor de beide nederzettingen in Den Haag geldt dat ze zijn aangelegd naast een verlaten grote 

151 Zie Rieck 2003 

152 Zie Müller-Wille 1970. In Scandinavië gaat het ritueel zelfs terug tot de vroegere prehistorie. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld steenzettingen in de vorm van een boot. 
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Romeinse nederzetting. Omdat in beide gevallen dat Romeinse terrein door de nieuwe bewoners 
als akkergrond geëxploiteerd is, wordt er van uitgegaan dat doelbewust voor een dergelijke 
locatie gekozen is.153 
Die nieuwkomers kwamen waarschijnlijk uit het noorden. Al bij de opgraving van de 
nederzetting aan het Frankenslag, de best gedocumenteerde van de twee Haagse sites, was de 
overeenkomst met het Friese gebied opgevallen. De voorzichtige conclusie luidde destijds dan 
ook: “het beeld…is dat van contacten vooral met dit noorden met zijn Friese tradities”.154

Het ging hierbij om grotendeels agrarische nederzettingen. Niettemin is er soms sprake van 
andere ambachten. IJzerslakken lijken aan te geven dat aan het Frankenslag op waarschijnlijk 
primitieve wijze ijzer werd gewonnen en bewerkt. Van de nederzetting bij Rijnsburg is bekend 
dat daar glazen kralen vervaardigd werden. Mogelijk heeft dat laatste te maken met de speciale 
positie die die nederzetting heeft ingenomen. Als er een hiërarchie van de verschillende dorpen 
gemaakt zou moeten worden, zou Rijnsburg bovenaan staan. Juist hier is een bijzondere gouden 
gesp gevonden, die alleen met de allerhoogste elite in verband gebracht kan worden.
Boven is het belang van de zee genoemd. Ook in Zuid-Holland was het water nooit ver weg. Op 
de vindplaats in het Statenkwartier zijn heel veel resten van kabeljauw aangetroffen, die er op 
wijzen dat op zee gevist is.155 De aanwezigheid van meer dan 20 klinknagels werd destijds nog 
puur met gebouwconstructies in verband gebracht. Met de kennis van nu moeten we er echter 
van uitgaan dat het hier om scheepshout moet zijn gegaan, dat hoogstwaarschijnlijk ter plekke 
secundair gebruikt is. 

Naast nederzettingen zijn er in Zuid-Holland op een aantal plaatsen resten gevonden die met 
het dodenbestel uit die periode te maken hebben. Helaas hebben de meeste van die vondsten 
met elkaar gemeen dat ze zijn gedaan in een periode waarin de archeologie toch nog min of 
meer in de kinderschoenen stond. Dat heeft ook met de aard van de resten te maken. Urnen 
en dergelijke zijn veel makkelijker herkenbaar dan nederzettingsresten. Vooral aan het begin 
van de vorige eeuw was sprake van grondwerk in de gebieden waarvan we nu weten dat ze 
in de vroege middeleeuwen bewoond werden. Nederzettingsafval zal daarbij ongetwijfeld 
onopgemerkt zijn verdwenen; voor hele urnen gold dat veel minder. Toch was het in die tijd 
niet altijd duidelijk dat het om begravingen ging. Zo is er sprake van de vondst van een aantal 
Merovingische knikwandurnen bij Naaldwijk, gepubliceerd door Holwerda in 1907.156 Hoewel 
niet over crematies wordt gesproken, is het, gezien de compleetheid van de potten, niet meer dan 
logisch deze als onderdeel van een grafveld te bestempelen. Wel juist geïnterpreteerd was het 
Merovingische grafveld van Katwijk Klein Duin, dat eveneens in die tijd, en onder andere weer 
door Holwerda, werd onderzocht.157 De goede conserveringsomstandigheden zorgden ervoor, 
dat naast urnen ook een aantal skeletgraven kon worden geborgen en er zelfs onderzoek naar de 
betreffende beenderen kon worden gedaan.158 Het is het enige grafveld in de provincie dat, voor 
zover in die tijd mogelijk, wat grootschaliger is onderzocht. Sprake is, onder andere op grond van 

153 Zie Waasdorp 2004.

154 Magendans en Waasdorp 1989, p. 45.

155 Magendans en Waasdorp 1989, p. 49, tabel VI.

156 Zie Holwerda en Krom 1907b.

157 Zie Holwerda en Krom 1907a, Evelein 1911 en Holwerda 1912.

158 Zie Sasse 1911.
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de verzamelde schedels, van 48 inhumaties en een 16tal in een urn bijgezette crematiegraven.159 
Sprake is ook van enkele wapengraven, die redelijk gedocumenteerd lijken te zijn.  
Vlakbij Katwijk is Rijnsburg gelegen. Ook daar werd een grafveld aangetroffen en door 
Holwerda deels onderzocht.160 Het bovengenoemde gouden sieraad is in feite uit dit grafveld 
afkomstig. Sprake is van een aantal slecht bewaarde skeletgraven, maar van veel meer 
brandgraven. Dat was voor Holwerda al reden te veronderstellen dat dit grafveld van wat ouder 
datum was dan dat van Katwijk. Helaas maakt Holwerda geen melding van de aantallen graven 
en dus ook niet van de verhoudingen tussen beide soorten. Er is sprake van wapens, maar daarvan 
wordt alleen gezegd dat ze tot “vormlooze roestklompen” zijn verworden.
In later tijd is er nog een enkel grafveld aan dit bestand toegevoegd, zoals bijvoorbeeld dat van 
Koudekerk, naast de daar tevens aangetroffen nederzetting. In dit geval gaat het echter om niet 
meer dan een indicatie: de gevonden zes urnen zijn waarschijnlijk niet meer dan een flauwe 
afspiegeling van wat daar ooit gelegen heeft of nog ligt. 
Resumerend kan worden gesteld dat Katwijk en Rijnsburg de enige twee grafvelden in Zuid-
Holland zijn waar voldoende van is blootgelegd om enig patroon in te kunnen waarnemen, 
zoals de combinatie van de verschillende soorten graven. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. 
De achtergrond van die patronen is bijvoorbeeld nog allerminst duidelijk. De vraag waarom 
sommigen gecremeerd werden en anderen niet, sommigen met wapens begraven werden en 
anderen niet, is nog allerminst beantwoord. Het vroegere argument dat zich hier de voortgaande 
kerstening in weerspiegelde161, geldt allang als achterhaald. Hieronder zal daar in het kader van 
Solleveld zelf nog wat nader op worden ingegaan. 

6.3 Het grafveld van Solleveld

Bovenstaande geeft een duidelijk kader voor de vondsten van het grafveld van Solleveld, 
het grafveld dat tot aan de opgraving van 2004 te boek was blijven staan als een puur 
crematiegrafveld. 
Ondanks het feit dat de opgraving van 2004 maar een klein oppervlak heeft beslagen, zijn 
veel nieuwe gegevens over het grafveld bekend geworden. In die zin was de opgraving een 
overtuigend succes. Het belangrijkste was in de eerste plaats de constatering dat er nog delen van 
het grafveld aanwezig waren en dat er nu buiten het opgravingsareaal van 2004 nog steeds delen 
van aanwezig zijn, bewaard gebleven onder twee wallen die ergens aan het begin van de nieuwe 
tijd zijn opgeworpen als scheiding tussen in cultuur gebracht en onontgonnen gebied. 
Omdat in elk geval in het zuiden een grens is aangetroffen en we weten dat naast en tussen de 
genoemde wallen geen graven meer bewaard kunnen zijn, is zelfs bij benadering aan te geven hoe 
groot het ongestoorde areaal ten zuiden van het terrein van Braat nog is. Gedacht moet worden 
aan ruim 100 m2 relatief onbeschadigd grafveld. Dat betekent hoe dan ook dat rekening moet 
worden gehouden met een (onbekend) aantal graven dat nog veilig in de grond verborgen ligt. 
Overigens valt ook niet uit te sluiten dat delen van het grafveld aan de andere kant van Braats’ 
opgraving ook nog enigszins bewaard zijn gebleven. Met nadruk is hier ‘enigszins’ genoemd: 
de opgraving uit 1987 heeft laten zien dat de verstoringen aan deze zijde nog wat zwaarder dan 

159 Tijdens het niet archeologisch grondwerk zijn nogal wat schedels los verzameld. Evelein ging er van uit dat die 
bij het grafveld gehoord moesten hebben; Sasse heeft ze vervolgens in zijn onderzoek betrokken. Zie Evelein 
1911 en Sasse 1911.

160 Zie Holwerda 1914.

161 Zij bijvoorbeeld Holwerda 1914.
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aan de andere kant waren. Te vrezen valt daarom dat er van mogelijke graven weinig over zal 
zijn. Omdat een noordelijke grens aan die kant ook niet bekend is, blijft dit deel verder buiten 
beschouwing. 

Het grafveld van Solleveld werd gebruikt door mensen die zich binnen bovengenoemde ‘Friese’ 
invloedssfeer bevonden. Dat blijkt uit de locatie, maar evenzeer uit de aard van de gevonden 
graven. Veel van de kenmerken die bijvoorbeeld het grafveld van Oosterbeintum heeft, blijken 
ook voor Solleveld op te gaan. Ook de al in 1954 aangetoonde aanwezigheid van Angelsaksische 
urnen wijst in die richting. Nu ook inhumatiegraven zijn aangetroffen is er geen sprake meer 
van een grafveld dat uit louter crematies heeft bestaan en voegt Solleveld zich in het meer 
gebruikelijke patroon voor wat betreft de grafvelden uit deze periode. 
Wanneer de resultaten van de verschillende opgravingen en waarnemingen bij elkaar op 
worden geteld blijkt Solleveld tot nu toe 32 urnen (of delen daarvan) met crematieresten te 
hebben opgeleverd, met daarnaast 10 losse crematies en een viertal inhumaties. Daarmee 
zijn er 46 graven vastgesteld. Het is maar zeer de vraag of dat alle graven zijn die ooit in het 
onderzochte areaal zijn bijgezet. Het feit dat de door Peeters verzamelde urnen alle compleet 
zijn, doet vermoeden dat hij minder goed bewaarde exemplaren links heeft laten liggen. 
Absoluut onduidelijk is in hoeverre het door Braat opgegraven gedeelte ook niet herkende 
inhumatiegraven rijk is geweest. Dat zulke graven gemist zijn is zeker niet denkbeeldig: het 
in 2004 aangetroffen wapengraf was op het hoogste vlak nauwelijks zichtbaar en had, bij een 
haastiger opgraving, makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden. Ook het lijksilhouet is 
opgemerkt tijdens het machinaal verdiepen van het terrein en had eveneens ongezien kunnen zijn 
weggegraven. 
Dit alles betekent dat uit de verhoudingen tussen de verschillende soorten graven geen 
zwaarwegende conclusies kunnen worden getrokken, temeer daar het aantal genoemde losse 
crematies mede gebaseerd is op de ‘beenderenplekken’ van Braat. Daar blijft helaas veel 
onzekerheid aan kleven: deze sporen hebben voor zover bekend geen meetbaar residu in het 
vondstenbestand achtergelaten. Er moet zeker rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
dat hier sprake is geweest van zodanig kapotgeploegde urnen, dat Braat het verband ertussen 
ontgaan is. Het is in elk geval opmerkelijk dat de hoeveelheid van dat soort graven bij Braat 
zoveel groter is dan bij het onderzoek van 2004. 
Hoe dan ook, zeker is dat genoemde 46 graven maar een deel zijn van hetgeen ooit aanwezig 
moet zijn geweest. Welk deel weten we niet. In hoofdstuk 4 is al uitgebreid stilgestaan bij de 
verstoringen die zich hier in de loop der eeuwen hebben voorgedaan. Op grond daarvan moet 
helaas worden geconcludeerd dat de volledige omvang van dit grafveld nooit meer duidelijk zal 
worden.
Niettemin hebben de verschillende graven nieuwe informatie opgeleverd. Hieronder wordt daar 
verder op ingegaan. De crematiegraven en de inhumaties worden daarbij nog eens apart onder de 
loupe genomen. 
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6.3.1 De crematiegraven
Zoals boven al duidelijk is geworden zijn de meeste graven crematies. Verreweg de meeste 
daarvan zijn weer in urnen gedeponeerd. Van die 32 urncrematies zijn slechts die van de 
opgraving van 2004 zodanig geborgen, dat iets kan worden gezegd over de overledene zelf. 
Weliswaar zijn ook in de eerder door Peeters aangetroffen urnen crematieresten aanwezig, maar 
de door E. Smits uitgevoerde steekproef heeft laten zien dat hoogstwaarschijnlijk sprake is van 
latere vermenging van de inhoud van de verschillende potten. Daarmee is verder onderzoek naar 
deze resten zinloos geworden. 
Het gaat dus om acht crematies waar onderzoek naar kon worden gedaan. Dat aantal is te klein 
om er conclusies aangaande de betreffende bevolking uit te kunnen trekken. Wel is sprake van 
zowel mannen als vrouwen, van zowel volwassenen als kinderen en weerspiegelt het bestand 
dus dat van een normale nederzetting. Het gaat om zes volwassenen en twee kinderen. Die 
laatsten zijn jong gestorven: ze waren tussen de 2 en 4 jaar oud toen hun einde kwam. Van de 
volwassenen kon van slechts de helft het geslacht worden bepaald: twee vrouwen en een man. 
Bejaarde personen zijn daarbij niet aangetroffen: waar iets van de leeftijd kon worden gezegd, 
bleek het om mensen tussen de 20 en 40 jaar te gaan. 

Tabel 6.1:  Geslacht en leeftijd van de verschillende crematies.

Spoornr. geslacht leeftijd

319 volwassene onbepaald

479 volwassene onbepaald

494 vrouw onbepaald

502 vrouw 20 – 40 jaar

503 kind 2 – 3 jaar

511 volwassene 20 – 40 jaar

605 man 20 – 40 jaar

1010 kind 3 jaar

Het deponeren van een urn met een crematie is in feite een laatste handeling in een veel langer 
crematieritueel. Veel daarvan is onbekend. Vanzelfsprekend maakte de verbranding van het 
lichaam er een belangrijk onderdeel van uit. De sporen daarvan blijven echter lang niet altijd 
herkenbaar bewaard. In grafvelden aangetroffen paalstructuren worden wel met brandstapels 
in verband gebracht. Zo is wellicht de mogelijke vierpalige structuur, die aan de rand van het 
grafveld van Solleveld herkend is, als het spoor van een constructie voor een brandstapel op te 
vatten. Ter plekke is geen verhoogde houtskoolconcentratie geconstateerd. Dat hoeft echter geen 
verbazing te wekken. Duidelijk is dat het oppervlak uit de tijd van het grafveld nadien geërodeerd 
is. Mogelijke verbrandingssporen kunnen daarbij gemakkelijk verloren gegaan zijn. Wel is er vlak 
bij de structuur in een kleine depressie vrij veel onduidelijk materiaal aangetroffen, waaronder 
vormeloos metaal.162 Dat zouden resten van een verbranding kunnen zijn.
Op de brandstapel zelf lijken geen of maar heel weinig bijgiften te zijn gelegd. In de in 2004 
opgegraven urnen zijn in elk geval geen verbrande voorwerpen gevonden, behalve enkele 
grammen dierlijk bot tussen de resten van een 20 tot 40 jarige vrouw (spoor 502). Gedacht zou 

162 Het gaat om een gedeelte in werkput 6 waar vanwege deze vondstconcentratie het materiaal per oppervlakte 
eenheid verzameld is. Zie verder hoofdstuk 3 over de opgraving. 
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kunnen worden aan de resten van een door de nabestaanden genuttigd dodenmaal. De aan de 
beenderen versmolten glasresten die van kralen afkomstig moeten zijn (spoor 494) geven aan dat 
aan het lichaam gedragen sieraden wel op de brandstapel kunnen zijn meegegaan. 

Na de crematie zijn de verbrande resten van de overledene verzameld en in een urn gedeponeerd. 
Om te kunnen achterhalen of dat verzamelen in een vast patroon of vaste volgorde verliep, is 
de inhoud van de meest complete urnen steeds in drie etappes gelicht. Bij het daarop volgende 
fysisch-antropologisch onderzoek zijn er echter geen patronen in ontdekt. 

6.3.2 De inhumatiegraven
Twee van de vier gevonden inhumatiegraven kunnen als bijzonder worden bestempeld. Dat zijn 
natuurlijk het wapengraf en het bootvormige graf. Het zijn vondsten die, meer dan de andere, 
inzicht kunnen verschaffen in de samenleving van toen. Het is om die reden van groot belang ze 
in een wat ruimer kader te plaatsen.

Het wapengraf
Ondanks het feit dat het wapengraf niet compleet bewaard is gebleven, heeft het een uitgebreide 
wapenset opgeleverd, met een spatha (langzwaard), een sax (kortzwaard), een speerpunt, een 
schild, een mesje en een vuurslag. Op grond van de aangetroffen wapens kan het graf in de 6de 
eeuw worden gedateerd. Dit graf is om meerdere redenen bijzonder.
Wapengraven komen met enige regelmaat in de meeste vroegmiddeleeuwse grafvelden voor. De 
gewoonte wordt voor het eerst geconstateerd in de 6de eeuw, om in de 8ste eeuw definitief uit 
te doven. Het is dus een nauw in tijd gebonden fenomeen en komt behalve in Nederland in elk 
geval ook in Duitsland en in Engeland voor. In ons land is tot nu toe weinig specifiek onderzoek 
naar dit soort graven gedaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Engeland. Daarom zal hier 
regelmatig gerefereerd worden aan een studie van H. Härke naar dit soort graven in Groot-
Brittannië.163 
Het gaat nooit om veel van dit soort graven - in die zin zijn ze dus ook weer niet echt 
gemeengoed. In Zuid-Holland zijn ze maar zeer beperkt aangetroffen, maar dat heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de periode waarin de meeste van de grafvelden ontdekt werden, 
nu ongeveer een eeuw geleden. Zo wordt bij het grafveld van Rijnsburg wel gesproken van 
wapens, maar zijn deze niet aan specifieke graven toegewezen.164 Het dichtstbijzijnde grafveld 
waar van duidelijke wapengraven sprake is, is dat van Katwijk Klein Duin. Hier zijn er drie 
gevonden, op een totaal van 48 inhumaties.165

In de rest van Nederland is het van hetzelfde laken een pak. In Wageningen bijvoorbeeld is 
sprake van vijf wapengraven op een totaal van 85 inhumaties; in Meerveldhoven gaat het om 
tien wapengraven op een totaal van 54 inhumatiegraven.166 In Rhenen – het tot nu toe grootste 
opgegraven vroegmiddeleeuwse grafveld van Nederland – is op meer dan 800 lijkbegravingen 
sprake van enkele tientallen wapengraven.167 Van het grafveld van Oosterbeintum tenslotte – hier 
al vaker genoemd - is slechts een enkel wapengraf bekend op een totaal van 47 lijkbegravingen.168

163 Härke 1992.

164 Zie Holwerda 1914.

165 Zie Holwerda 1912.

166 Van Es 1964; Verwers 1978.

167 Ypey 1973.

168 Zie Knol e.a. 1996.
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Niet altijd zijn dezelfde of evenveel wapens meegegeven. Zo komen speerpunten en schilden 
duidelijk vaker voor dan een spatha. Van de vijf wapengraven in het grafveld van Wageningen 
bijvoorbeeld waren er maar drie waarin ook een spatha werd aangetroffen; bij Meerveldhoven was 
er van de tien zelfs maar één met een zwaard. Rhenen heeft dertien graven met een langzwaard 
opgeleverd. De drie van Katwijk Klein Duin hadden wel alle een spatha meegekregen. 
Daarmee lijkt te worden aangegeven dat een zwaard als bijgift iets speciaals was. Zwaarden 
zijn persoonlijke wapens, die soms van vader op zoon overgingen, als tenminste de zoon 
waardig bevonden werd het zwaard te dragen. Zwaarden hebben soms zelfs een eigen naam en 
geschiedenis.169 In de Beowulf krijgt de held waarnaar het lofdicht genoemd is na zijn heroïsche 
overwinning op het monster Grendel van zijn koning een zwaard. Over andere wapens wordt niet 
gerept. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er een hiërarchie bij wapengraven bestond en dat 
overledenen die met een zwaard werden begraven weer een stukje belangrijker waren dan anderen 
die het zonder dat wapen moesten stellen. 
Er zijn verschillende ideeën over de achtergrond van graven met wapens. Tijdens en ook na de 
opgraving is vaak gesproken van het krijgersgraf, refererend aan de wapenset die in het graf is 
aangetroffen. Daarmee is in feite uitgegaan van de premisse dat de betreffende persoon de wapens 
ook gebruikt heeft. Het is echter de vraag of dat zo geweest is.
Opvallend genoeg is er niet zoveel onderzoek naar wapengraven gedaan. In Engeland, waar dat 
wel gedaan is, wijzen de resultaten erop dat er ook andere mechanismen in het geding kunnen 
zijn geweest. Het gaat om een onderzoek van H. Härke naar bijna 300 van dit soort graven, 
verdeeld over een flink aantal Angelsaksische grafvelden in Zuidoost Engeland.170 Dit onderzoek 
heeft verrassende resultaten opgeleverd. Zo blijken de volwassen personen die met wapens zijn 
begraven, gemiddeld 4 centimeter langer te zijn geweest dan de personen uit wapenloze graven. 
Dat is in overeenstemming met onderzoek dat ook in Noord-Duitsland is uitgevoerd. Dat 
gegeven wordt gekoppeld aan een andere etnische achtergrond. Het zou gaan om mensen met een 
oorspronkelijk Angelsaksische komaf die hiermee hun eigenheid onderstreepten. Het was daarbij 
niet nodig om een actief krijger te zijn. Ook dat blijkt heel duidelijk uit het onderzoek. Sommige 
jonge kinderen en tieners hebben namelijk ook wel wapens in hun graf meegekregen, al gaat het 
in die gevallen nooit om een complete wapenset: zwaarden en saxen bleven altijd voorbehouden 
aan volwassenen. Daarnaast zijn er wapengraven bekend waarin ouden van dagen zijn begraven. 
Uit dit alles kan blijken dat de wapens in deze wapengraven een meer symbolische dan praktische 
functie hebben gehad.  
In Engeland komen, net als in Nederland, wapengraven met een spatha duidelijk minder 
voor. Omdat graven waarin een spatha is gevonden in zijn algemeenheid ook rijker qua ander 
vondstmateriaal zijn, wordt een verband gelegd met de elite binnen die samenleving. Het is in dat 
kader wellicht tekenend dat graven met een spatha vaak ook een glazen drinkbeker bevatten. Dat 
is bijvoorbeeld ook bij alle drie de wapengraven in Katwijk Klein Duin het geval. Daarmee kan een 
beeld worden opgeroepen van een vrijgestelde elite, die zijn tijd besteedde aan gevechtstraining en 
drinkgelagen, zoals zo beeldend in de Beowulf wordt beschreven. 
Of de wapengraven in ons land een soortgelijke achtergrond hebben is vooralsnog onbekend. 
Daar is nooit eerder op zo’n manier onderzoek naar gedaan. Gegeven de vaak slechtere 
conserveringsomstandigheden is dat hier ook moeilijker te realiseren. In ieder geval is in de 
theorievorming bovengenoemde etnische kaart nooit getrokken. Er wordt eerder verband 
gelegd met de onzekere tijden en de druk van een expanderend Frankisch Rijk, waardoor de 

169 Het meest beroemde voorbeeld is het zwaard Excalibur uit de Arthur legende. 

170 Zie Härke 1992.
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Afb. 6.2  De ‘krijger’ van Solleveld. Tekening van Kelvin Wilson.
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behoefte bestond zich op deze manier in het grafritueel te uiten. In die zin geldt hier dus ook 
de symboliek als bepalende factor. Ook wordt wel gedacht aan de behoefte “om met de aanleg 
van wapengraven een gemeenschap van belangrijke voorouders te vormen.”171 Niettemin is 
een theorie als die van Härke belangrijk genoeg om in overweging te blijven nemen. Het 
kan namelijk mede een verklaring bieden voor de verschillende naast elkaar voorkomende 
grafrituelen. 

Resumerend mag, gegeven de compleetheid van de wapenset, worden aangenomen dat het 
wapengraf van Solleveld een persoon van de (waarschijnlijk) plaatselijke elite een laatste 
rustplaats heeft geboden. Het was een volwassene, met een leeftijd van ongeveer 25 jaar in de 
bloei van zijn leven (afb. 6.2). Misschien waren zijn (voor)ouders uit het noorden gekomen.

Het bootvormige graf
Het bootvormige graf is een geval apart. Uit de opgraving is duidelijk naar voren gekomen dat 
het 5 meter lange, bootvormige spoor langs de wanden bekleed is geweest met scheepshout. 
Gegeven de vondsten die dit graf heeft opgeleverd, moet het in de 7de eeuw zijn gedolven 
of opgericht. Het is een voor Nederland volstrekt uniek fenomeen. Nooit eerder is in ons 
land iets aangetroffen dat er in de verste verte op lijkt. Hoewel dat niet alles zegt – zeker 
tijdens de opgravingen van lang geleden kan iets dergelijks makkelijk over het hoofd gezien 
of veronachtzaamd zijn - valt op dat klinknagels voor zover bekend tot nu toe nooit in echt 
groten getale op opgravingen zijn aangetroffen. De vondstgroep van Solleveld – ruim tachtig 
exemplaren - is zelfs verreweg de grootste hoeveelheid ooit in ons land in een enkel spoor 
aangetroffen; hij is ongeveer gelijk aan de totale hoeveelheid die de grootschalige opgraving van 
Wijnaldum heeft opgeleverd.172 
Duidelijk is dat het hoe dan ook een zeldzaam graf betreft. Boven is al iets gezegd over het 
feit dat in deze periode in het Noordse gebied, dat wil zeggen Scandinavië, Noord-Duitsland 
en Oost-Engeland, het schip in het begrafenisritueel een niet onbelangrijke plaats innam. 
Scandinavië kan wellicht gezien worden als de bakermat voor zo’n ritueel: daar zijn uit de vroege 
prehistorie al steenzettingen bekend in de vorm van een schip. Echte scheepsbegravingen komen 
daar vanaf de 1ste eeuw na Chr. voor.173 
Hoewel de aandacht altijd op de meest spectaculaire graven voor de allerhoogste elite 
gevestigd geweest is, komen natuurlijk ook eenvoudiger bootgraven voor. De voor Nederland 
dichtstbijzijnde zijn twee exemplaren uit Fallward, bij Feddersen Wierde, gelegen aan de 
Noordduitse kust.174 Deze dateren uit de 5de/6de eeuw en zijn daarmee dus iets vroeger dan 
het spoor van Solleveld. De meest spectaculaire van de twee is met een zestigtal eikenplanken 
afgedekt (afb. 6.3). Qua grootte zijn deze boten vergelijkbaar met Solleveld. Daar is echter geen 
sprake van een echte begraven boot. Dat kon onder andere worden afgeleid uit het ontbreken 
van klinknagels aan de onderzijde. Sprake is van een spoor in de vorm van een boot, met wanden 
die deels bekleed zijn geweest met scheepshout. Met de vorm van de grafkuil en het gebruik 
van het scheepshout is min of meer de illusie van een boot gewekt (afb. 6.4). Het is de vraag in 
hoeverre daarmee sprake is van een voor het ritueel wezenlijk verschil. 

171 Bazelmans e.a. 2002, p. 63. 

172 Zie Aalders e.a. 2005.

173 Schön 1999, p. 78.

174 Ibidem. 
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Afb. 6.4  Impressie van het bootvormige graf tijdens de aanleg. Tekening van Kelvin Wilson.
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Gegeven echter de duidelijke zeldzaamheid van deze manier van begraven in onze gebieden, en 
gegeven ook de weliswaar beperkte, maar toch van rijkdom getuigende inhoud van het graf, moet 
er van worden uitgegaan dat de persoon die hier ter aarde besteld is voor de gemeenschap ter 
plekke een belangrijke moet zijn geweest, iemand van de plaatselijke elite. Het zal een volwassene 
zijn geweest, gezien het gordelbeslag, maar onduidelijk blijft of deze van het mannelijke of 
vrouwelijke geslacht was. In een boot begraven worden was blijkens de door Müller-Wille 
vervaardigde inventarisatie in elk geval niet alleen aan mannen voorbehouden.175 De tot de 
inventaris gerekende gelijkarmige fibula geeft wellicht een indicatie. De enige parallellen van dit 
type komen uit het grafveld van Oosterbeintum.176 De drie exemplaren die daar gevonden zijn 
blijken alle aan een overleden vrouw of meisje te zijn meegegeven. Daarmee is niet gezegd dat 
het bootvormige graf dus een vrouwelijke overledene heeft geherbergd; daarvoor zijn de data te 
summier. Duidelijk is wel dat met een vrouwelijke bijzetting nadrukkelijk rekening gehouden 
moet worden. 

Het bootvormige graf is ernstig verstoord tot ons gekomen. Veel van het bovenste deel is 
verdwenen. Dat heeft hoe dan ook mede met natuurlijke erosie te maken. Zowel de urncrematies 
als twee van de inhumaties (het lijksilhouet en het bootvormige graf) bevonden zich vlak 
onder het middeleeuwse ploegniveau. Tijdens de opgraving is dat niveau beschouwd als het 
oorspronkelijke, vroegmiddeleeuwse oppervlak, dat in een latere periode als akkerland dienst 
ging doen. De geringe diepte van de bijzettingen hebben daar later twijfel aan doen rijzen. 
Het is nauwelijks voorstelbaar dat de crematieurnen niet met enige grond bedekt zijn geweest. 
Waarschijnlijk is er sprake geweest van wind-erosie, die het oppervlak wat in hoogte heeft doen 
afnemen. Daarbij hoeft niet aan meters gedacht te worden; enkele decimeters is al genoeg om het 
verschil te maken. 
Voor het bootvormige graf voldoet dit echter niet als enige verklaring voor de verstoring. De 
geringe diepgang van dit spoor is juist zo opvallend, als het bijvoorbeeld met het wapengraf 
wordt vergeleken. Dat laatste graf is zeker twintig centimeter dieper uitgegraven dan “de boot”, 
terwijl het omgekeerde wellicht logischer zou zijn, zeker gezien de grootte en inrichting van 
het bootgraf. Dit zou er op kunnen duiden dat het graf toentertijd maar beperkt is ingegraven 
en dat de noodzakelijke bedekking bovengronds heeft plaatsgevonden; dat wil zeggen door het 
opwerpen van een grafheuvel. Grafheuvels komen voor in de vroege middeleeuwen: Sutton Hoo 
in Engeland is er het ultieme voorbeeld van. En al is dat graf niet met Solleveld te vergelijken, 
het gaat hier toch ook naar alle waarschijnlijkheid om een persoon die bij leven een belangrijke 
positie in die samenleving bekleedde. Een grafheuvel zou bij een dergelijke statuur kunnen 
passen. Dat geen sprake is van een kringgreppel – tijdens het veldwerk is hier nog speciaal 
naar gezocht – is geen doorslaggevend argument voor het tegendeel. Daar zijn bijvoorbeeld in 
Engeland ook niet altijd duidelijk tekenen van gevonden. 

De gedeeltelijke verstoring van het bootvormige graf is niet alleen aan natuurlijke oorzaken te 
wijten. In hoofdstuk 4 is uitgebreid ingegaan op de ‘secundaire’ bijzetting: het inhumatiegraf dat 
er in is aangetroffen en dat er naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd heeft dat de grafkamer, 
opgebouwd uit scheepshout, voor een deel in het ongerede geraakt is. Zeker gezien bovenstaande 
is het bijna niet voor te stellen dat dit graf bij toeval door het bootvormige graf is aangelegd. Dat 
laatste graf moet ten tijde van de aanleg van het secundaire graf nog zichtbaar zijn geweest in het 

175 Zie Müller-Wille 1970.

176 Knol e.a. 1996.
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landschap, zeker als het extra gemarkeerd was door middel van een grafheuvel. Zelfs als dat niet 
het geval zou zijn, moet de locatie ervan op zijn minst als kennis aanwezig geweest zijn binnen de 
gemeenschap. Dat kan niet anders met een dergelijk, ook voor die tijd uitzonderlijk graf. 
Over het waarom van de secundaire bijzetting tasten we helaas in het duister. Het meest voor 
de hand liggend is natuurlijk een directe verwant, bijvoorbeeld een nakomeling, die op grond 
van die verwantschap recht had op een plek in de grafkamer. Duidelijke parallellen hiervoor 
zijn echter niet bekend, zoals het verschijnsel van een vroegmiddeleeuwse grafheuvel überhaupt 
in Nederland niet bekend is.177 Bij gebrek aan bewaard gebleven skeletmateriaal is in dit geval 
onderzoek daarnaar helaas ook niet aan de orde.
Tenslotte nog een woord over de laatste inhumatie, het lijksilhouet. De onderkant van dit spoor 
is nog weer een stukje hoger gelegen dan die van het bootvormige graf en zelfs ruim 35 cm 
boven de onderkant van het wapengraf. Dat is een heel groot verschil. Het kan er op wijzen 
dat het niveau van waaruit werd gegraven bij het lijksilhouetgraf een stuk hoger was dan bij het 
wapengraf. De afstand tussen beide is echter klein: het gaat om niet meer dan enkele meters, erg 
klein voor een natuurlijk hoogteverschil. De veronderstelde grafheuvel zou deze discrepantie 
echter goed kunnen verklaren. In dat geval gaat het ook hier om een relatief laat graf, aangelegd 
in de op dat moment al aanwezige grafheuvel. Het zou dan dus gaan om een tweede secundaire 
bijzetting. Het wapengraf, inderdaad qua datering duidelijk vroeger dan het bootvormige graf 
(zie onder), is in dat geval gegraven voordat er van een grafheuvel ter plekke sprake was.
Over de diameter van de mogelijke grafheuvel valt natuurlijk niets met zekerheid te zeggen. 
Wel kan er over de marges een uitspraak worden gedaan. Daarbij moet er van worden uitgegaan 
dat het graf zelf centraal lag en het lijksilhouet als secundaire bijzetting in elk geval binnen 
de grenzen heeft gelegen. De urnen 502 en 503, beide met een vergelijkbare datering als 
het bootgraf, zullen, gezien de lager gelegen onderkant van hun ingraving, eerder buiten de 
grafheuvel hebben gelegen. Dat betekent een grafheuvel die een doorsnede van niet meer dan 15 
meter, maar gezien de grootte van het graf zelf ook niet minder dan 10 meter kan hebben gehad. 
In dat geval zal het wapengraf er ook onder verdwenen moeten zijn.
Dit gezegd hebbende moeten we ons er rekenschap van blijven geven dat fysieke sporen van een 
dergelijke heuvel ontbreken. Als ze er zijn geweest, zijn ze verloren gegaan door de erosie die het 
gehele oppervlak ter plekke omlaag heeft gebracht. Daarmee blijft bovenstaande noodgedwongen 
een speculatief gehalte behouden. 

6.3.3 De datering van het grafveld
In zijn kenmerken doet het grafveld van Solleveld denken aan dat van Oosterbeintum.178 Het 
voorkomen van zowel crematies als inhumaties, de willekeurige ligging van de inhumatiegraven, 
de hurkhouding die bij het lijksilhouet kon worden geconstateerd; het komt allemaal in 
bovengenoemd grafveld voor, zoals het overigens ook voorkomt in grafvelden in Noord-
Duitsland.179 Het wijst op een wat vroegere datering. In de loop van de vroege middeleeuwen 
neemt het gebruik van inhumatie toe en verdwijnt de crematie als ritueel. Ongetwijfeld heeft 
de toenemende invloed van het christendom daar toe bijgedragen. Duidelijk bijvoorbeeld is het 
verschil met het grafveld van Katwijk Klein Duin, waar veel meer inhumaties zijn aangetroffen 

177 Secundaire bijzettingen in prehistorische grafheuvels zijn wel bekend, maar kunnen gezien het periodeverschil 
niet als parallel worden opgevat. 

178 Knol e.a. 1995/96.

179 Zie Knol en Bardet 2005.
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en waar deze meer uniform west-oost georiënteerd zijn.180 Dat grafveld wordt geacht tot zeker 
in de achtste eeuw te hebben gefunctioneerd en dat is bij Solleveld, althans bij het onderzochte 
gedeelte, dus niet het geval.
Die relatief vroege datering wordt volledig bevestigd door de bij de opgraving aangetroffen 
vondsten. Materiaal uit de 8ste eeuw ontbreekt totaal; het gaat puur om 6de- en 7de-eeuws goed. 

Het zwaartepunt ligt daarbij duidelijk in de eerstgenoemde eeuw. Afb. 6.5 geeft de verhoudingen 
tussen de verschillende aardewerktypen weer. Het type KWT-3, volgens de huidige inzichten 
daterend uit het tweede en derde kwart van de 6de eeuw, komt met 10 exemplaren duidelijk het 
meest voor.181 Ook andere vormen, zoals de KWT-2 en de Angelsaksische exemplaren passen 
meer bij de 6de dan de 7de eeuw. Daarmee is duidelijk dat het grafveld in loop van de 6de eeuw 
in gebruik moet zijn genomen. Voorlopig wordt een globale datering van 550 aangehouden.

180 Zie o.a. Holwerda 1912.

181 De afkorting staat voor Knikwandtopf. Zie ook hoofdstuk 5. Voor de datering: Dijkstra 2006.

2

1

1

1

2

3

3

7

10

0 2 4 6 8 10 12

Indet.

Romeins

KWT-2

Tritsum/Angels.

Tritsum

Angelsaksisch

KWT-4.11

KWT-5

KWT-3

Aantal (N) :

Voorkomende aardewerktypen

Afb. 6.5  De frequenties van de verschillende aardewerktypen in het grafveld.



126

m510

6e eeuw

eind 6e - eerste helft 7e eeuw

sporen

verstoring

werkputten

Afb. 6.6  Overzicht van zesde en zevende eeuwse graven in het grafveld.
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Vondsten uit de 7de eeuw vormen een minderheid. Er zijn weliswaar zeven exemplaren van het 
KWT-5 type geteld, maar deze moeten ook zeker deels in de late 6de eeuw worden 
geplaatst. Dat het grafveld ook in de zevende eeuw nog functioneerde lijkt echter zeker. Het 
bootvormige graf bijvoorbeeld moet, gezien de metaalvondsten, in die eeuw worden gedateerd. 
De twee secundaire bijzettingen geven daarbij aan dat het grafveld ook na de aanleg van dit graf 
nog enige tijd bleef functioneren. Derhalve moet worden uitgegaan van een globale einddatering 
van rond 650. 

Er zijn onvoldoende gegevens aangaande de ruimtelijke ontwikkeling van het grafveld. Het tot 
nu toe opgegraven deel is in principe te klein om eventuele trends te kunnen waarnemen. Aan 
de andere kant lijken 6de- en 7de-eeuwse graven kriskras door elkaar heen te liggen (afb. 6.6). 
Dat kan er op wijzen dat het areaal van het grafveld van het begin af aan bepaald was (zie onder) 
en dat gedurende het gebruik het ritueel binnen dat areaal bleef plaatsvinden. Dat zou ook een 
verklaring kunnen zijn voor de verstoring van oude graven ten behoeve van nieuwe.182

Als er al van een ontwikkeling in het grafveld sprake is, dan is dat wellicht het oprichten van een 
grafheuvel geweest. Voor het opgegraven deel van het grafveld zal dat inderdaad een belangrijke 
verandering hebben ingehouden. Maar bij gebrek aan inzicht in de oorspronkelijke grootte van 
het grafterrein is die verandering niet op zijn werkelijke merites te beoordelen. 

6.3.4 De locatie van het grafveld
Een belangrijk kenmerk van het grafveld van Solleveld is eigenlijk lang onopgemerkt gebleven. 
Het is de hoogte ten opzichte van NAP. De aangetroffen graven bleken allemaal rond of net 
onder 3 meter + NAP te zijn bijgezet. Het eerste niveau met klinknagels ligt daar zelfs weer een 
stuk boven; het gaat dan om ongeveer 3.20 meter +NAP. Bovendien is aannemelijk gemaakt dat 
het terrein vroeger nog hoger gelegen heeft, en dat winderosie verantwoordelijk moet worden 
gehouden voor een verlaging ervan. De hoogte zal dus ruim boven 3 meter + NAP hebben 
uitgestoken; daarmee is het hoger dan de meeste tot nu toe aangetroffen nederzettingsterreinen 
in het Haagse duingebied. 

Het is niet aan te nemen dat dit aan toeval te wijten is. Ooit hebben de toenmalige bewoners 
een terrein uitgekozen om hun doden bij te zetten en het kan heel goed zijn dat juist die hoge 
ligging een belangrijk criterium was. Als inderdaad sprake is geweest van een grafheuvel of van 
meerdere grafheuvels, dan is die hoogte nog eens geaccentueerd door het aanleggen van die 
grafmonumenten. Daarmee was het grafveld een duidelijke marker in het landschap die, als de 
vegetatie dat tenminste toeliet, ook van verder weg kon worden waargenomen. Het is in dit 
kader goed nog eens de aandacht te vestigen op het grafveld van Katwijk Klein Duin, opgegraven 
door Evelein en Holwerda. Evelein spreekt heel gedecideerd over een terp van klei, met een 
diameter van circa 45 meter, waarop het grafveld is aangelegd.183 Of inderdaad sprake is van 
een kunstmatige heuvel staat wellicht te bezien. De opgravingsgegevens zijn wat dat betreft 
niet eenduidig genoeg. Maar de verhoging lijkt er daadwerkelijk te zijn geweest. Overigens 

182 Ook in Oosterbeintum is veelvuldig sprake van overlappende inhumatiegraven en van crematieresten in 
inhumatiegraven. 

183 Zie Evelein 1911.
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kenmerken ook de grafvelden in het Noord-Nederlandse kustgebied zich door hun locatie op 
vaak aparte wierden of terpen: Oosterbeintum is daar weer een voorbeeld van.184 Blijkbaar had 
men in die tijd de grafvelden graag als duidelijk zichtbare markeringen in het landschap.185 
Als dat zo is, dan zal er het nodige werk verzet zijn om die zichtbaarheid daadwerkelijk in 
stand te houden. Daarbij was het voorkomen van een teveel aan vegetatie zeker een belangrijke 
voorwaarde, maar ook één die meteen de kwetsbaarheid van de plek verhoogde, zeker wanneer 
ook structuren als grafheuvels in het geding waren. Die waren immers slechts opgebouwd uit 
aangebracht, dus vrij los gepakt zand. Dit alles kan betekenen dat vanaf het moment dat het 
grafveld niet meer gebruikt werd, de aan de kust altijd aanwezige wind er vrij spel kreeg. Zo 
bezien hoeft het dus geen verbazing te wekken dat het grafveld door erosie zo is aangetast.
 

184 Zie Knol 1993.

185 Ook de grafvelden van Sutton Hoo en Snape in Engeland zijn op een duidelijke, hoger gelegen plek in het 
landschap aangelegd en waren zichtbaar vanaf de nabijgelegen zee en rivier. 
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6.3.5 Het grafveld en de directe omgeving 
Elk grafveld wordt door levende mensen ingericht. Het is niet meer dan logisch te 
veronderstellen dat die in de directe omgeving hebben gewoond. Er is dan maar één nederzetting 
die daarvoor nu in aanmerking komt, en dat is die waarvan resten bij Ockenburgh zijn 
aangetroffen, nog geen driehonderd meter van de plaats van het grafveld verwijderd. Bij deze 
constatering moet het echter helaas voorlopig blijven. Van die nederzetting is in feite niet meer 
bekend dan dat ze er daadwerkelijk geweest is. Waarschijnlijk is een groot deel ervan verloren 
gegaan bij de zandwinning van vlak na de oorlog. 
Het is natuurlijk mogelijk dat het grafveld meer, nu nog onbekende, nederzettingen in de 
omgeving bediend heeft. Dat lijkt echter, de situatie in Zuid Holland overziend, minder 
waarschijnlijk. Boven is al het een en ander over nederzettingen en grafvelden gezegd. Er 
is sprake van een aantal nederzettingen: in het duingebied en vooral langs de Rijnbedding. 
Opvallend is de overeenkomst met Solleveld. Waar een nederzetting is, is een grafveld niet ver en 
andersom. Het is bij Rijnsburg het geval, het is zo bij Koudekerk; ook Leiden kent  aanwijzingen 
voor zowel een nederzetting als een grafveld, al zijn die wat minder duidelijk en iets verder van 
elkaar verwijderd (afb. 6.7).186 Voor de laatste gang ging men blijkbaar niet al te ver weg. 
Grafvelden zijn dus eerder plaatselijk dan regionaal. De edelman in het wapengraf en de 
mogelijke dame in het bootvormige graf hadden hun basis daarmee hoogstwaarschijnlijk op 
Ockenburgh. 

6.3.6 Het onbekende
Aan het eind van deze synthese moet nog even stil worden gestaan bij zaken aangaande dit 
grafveld die zich tot nu toe aan een interpretatie hebben kunnen onttrekken. Met name gaat het 
dan om de aangetroffen paal- en kuilsporen. Duidelijk is namelijk geworden dat dit soort sporen, 
waar een aanzienlijk aantal van is aangetroffen, wel degelijk bij het grafveld horen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit put 6, waar de grens van het grafveld bereikt is. Voorbij die grens houden alle 
sporen op, zowel kuilen als graven, en blijft een schoon en spoorloos vlak over. Hetzelfde beeld 
geven de sleuven die in 1987 vlak naast het grafveld gemaakt zijn: geen graven, maar ook geen 
andere sporen. 
Van de paalsporen kan verondersteld worden dat ze misschien mede als marker voor graven 
gediend hebben, of te maken hebben gehad met constructies voor de brandstapel, zoals de 
mogelijke vierpalige structuur aan de rand van het grafveld is geïnterpreteerd. Zekerheid 
daaromtrent is er echter nog allerminst. Het kleine oppervlak van deze opgraving hindert wat dat 
betreft ook het overzicht. 
Wat de functie van de kuilen betreft tasten we nog volledig in het duister. Het zijn er veel: 
twintig in totaal. Het is zeker mogelijk dat het bij een aantal daarvan niet herkende paalsporen 
betreft. In dat geval zou zelfs een tweede vierpalige structuur vlak naast de eerste kunnen 
worden verondersteld. Maar dat zal zeker niet bij alle het geval zijn. Het is zaak bij volgende 
grafveldopgravingen aan deze fenomenen extra aandacht te besteden. 

186 Voor Leiden: archismeldingen 24215 (Leiden De Waard grafurnen) en 17283 (Hoogmadeseweg Leiderdorp). 
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6.4 Samenvatting en conclusie

In het najaar van 2004 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in het in de jaren vijftig ontdekte Merovingische grafveld van Solleveld. 
Daarbij zijn veel nieuwe gegevens aan het licht gekomen. 
Allereerst is duidelijk geworden dat grote delen van dit grafveld, dat gedateerd wordt tussen 550 
en 650, zijn vernietigd door latere graafwerkzaamheden aan de ene kant en natuurlijke erosie aan 
de andere kant. Niettemin bleken er ook delen van bewaard gebleven. Tijdens het onderzoek is 
een aantal nieuwe graven ontdekt. Het ging daarbij enerzijds om de van dit grafveld al bekende in 
een urn verpakte crematiegraven, acht stuks in totaal, anderzijds om een viertal inhumatiegraven. 
Dergelijke graven waren tijdens eerder onderzoek niet herkend. 
Op zich is het voorkomen van dergelijke graven voor deze periode niet bijzonder: alle in 
Nederland onderzochte grafvelden uit deze periode zijn zowel crematies als inhumaties rijk. 
Hier ging het echter onder andere om een wapengraf met een uitgebreide wapenset en een 
bootvormig graf. Wapengraven zijn vrij zeldzaam, al komen ze in bijna alle grafvelden wel 
voor. Hoewel de precieze betekenis ervan niet geheel duidelijk is, wordt er wel van uit gegaan 
dat het vooral leden van de elite waren die op die manier werden bijgezet. Daarbij hoeft het 
niet noodzakelijkerwijs om echte krijgers te gaan, hoewel martialiteit in de vroegmiddeleeuwse 
samenleving in hoog aanzien stond. 
Het bootvormige graf is voor Nederlandse begrippen uniek. Tot nu toe is deze begravingswijze 
alleen in het buitenland geconstateerd, maar aangenomen mag worden dat dit ritueel in ons 
land niet op zichzelf heeft gestaan. Ook bij dit graf wordt uitgegaan van een begraving van 
iemand uit de plaatselijke elite. Het graf heeft een grafkamer gehad, waarvan de wanden met 
scheepshout waren bekleed. De in groten getale aangetroffen klinknagels zijn daarvan het bewijs. 
Waarschijnlijk is er een grafheuvel over opgeworpen. Later is er een secundaire bijzetting in 
uitgevoerd, waardoor de houten grafkamer flink beschadigd is geraakt. 
In de directe omgeving van het grafveld is een nederzettingsterrein uit dezelfde periode bekend: 
Ockenburgh. Het is aannemelijk dat de bij de opgraving gevonden resten afkomstig zijn van 
mensen die in die nederzetting woonachtig waren. Die nederzetting lag in een gebied dat tot 
aan het eind van de 7de eeuw deel uitmaakte van ‘Frisia’, een conglomeraat van kerngewesten 
dat zich vooral langs de kust uitstrekte van de Scheldemonding in het zuiden tot in Denemarken 
in het noorden. Het is het gebied ook waar een duidelijke Angelsaksische invloed merkbaar is. 
Scheepsbegravingen behoorden daartoe. 
Zoals het er nu naar uitziet raakte het grafveld in het midden van de 7de eeuw in onbruik. 
Waarschijnlijk heeft wind-erosie toen al vat gekregen op het terrein, en wel zodanig dat toen het 
terrein enkele eeuwen later als akkergrond dienst ging doen, de uiterlijke kenmerken volledig 
verdwenen waren en het oppervlak ook minimaal enkele decimeters lager was geworden. 

Duidelijk is al met al dat het grafveld van Solleveld buitengewoon belangrijk is voor ons begrip 
van de samenleving ter plekke in de 6de en 7de eeuw. Dat houdt in dat met het nog resterende 
deel van het grafveld uiterst voorzichtig zal moeten worden omgegaan. Dat kan het best worden 
gewaarborgd indien het de status van beschermd monument zou krijgen. De provincie heeft 
daar al een stap in gezet: op de nieuwe Archeologische monumentenkaart van Zuid-Holland 
staat het gebied aangemerkt als terrein van hoge archeologische waarde. Een bescherming op 
gemeentelijk of Rijksniveau moet zeker echter ook worden overwogen. 
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Bijlage: Het onderzoek van het menselijke skeletmateriaal

E. Smits

1. Het onderzoek 

Het onderzoek van de crematiegraven en de inhumatieresten uit Solleveld had tot doel om het 
geslacht en de leeftijd van het individu te bepalen en om mogelijk om aanwijzingen te vinden 
over de gezondheid en eventuele doodsoorzaak. 
Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De organische 
bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en alleen het anorganische gedeelte, 
voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, blijft over. De kristalstructuur van dit mineraal 
verandert eveneens. Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad van fragmentatie, vervorming, 
krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt kan worden. Wanneer er echter genoeg 
botfragmenten van een redelijke grootte zijn overgebleven is het in het algemeen wel mogelijk 
om een leeftijdsschatting, een geslachtsdiagnose en een minimum aantal individuen te bepalen. 
Het onderzoek naar crematieresten is in twee gedeeltes onder te brengen, n.l. de beschrijving 
van de crematieresten zelf (verbranding en fragmentatie) en de beschrijving van de fysisch 
antropologische eigenschappen: determinatie botfragmenten, leeftijd, geslacht, lichaamslengte, 
minimum aantal individuen en pathologieën. 

2. De methoden

Beschrijving van de crematieresten

Fragmentatiegraad

De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende depositionele en 
post-depositionele processen (o.a. wel of niet bewaren in een urn, blussen). Niet afgekoelde 
crematieresten zijn erg breekbaar, handelingen als blussen of verzamelen van deze resten zorgen 
ervoor dat de fragmenten kleiner worden. 

Er worden verscheidene stadia van fragmentatie onderkend:

Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm)

1 zeer klein < 1,5

2 klein 1,6 - 2,5

3 middel 2,6 - 3,5

4 groot 3,6 - 4,5

5 Zeer groot 4,6 en groter
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Verbrandingsgraad

De verbrandingsgraad kan men o.a. bepalen aan de kleur en krimp/scheur-patronen van het 
verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur en de temperatuur van de verbranding. Er 
worden verschillende fasen onderkend,1 een verschematiseerde beschrijving volgt hieronder.

Kleur Verbrandingsgraad Temperatuur in oC

lichtbruin 0 = onverbrand x

donkerbruin 1 = zeer slecht verbrand <275

zwart 2 = slecht verbrand 275-450

grijs 3 = middelmatig verbrand 450-650

krijtwit 4 = goed verbrand 650-800

oudwit 5 = zeer goed verbrand >800

Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen 

Determinatie

Bij het determineren van crematieresten worden vooral de fractie van 10 mm en groter 
bekeken, botstukjes kleiner dan 10 mm kunnen zéér zelden gedetermineerd worden.2 Deze 
kleine fractie wordt wel nagekeken op fragmenten die van belang kunnen zijn voor de leeftijds- 
en geslachtsbepaling of het minimum aantal individuen (MAI). Bij het recupereren van 
crematieresten uit het veld wordt bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat dan de grootste 
kans bestaat dat de allerkleinste botjes, n.l. de gehoorbotjes die van belang kunnen zijn bij het 
bepalen van het minimum aantal individuen, bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s onderverdeeld:

Skeletdeel Omschrijving

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder, wervels, ribben, bekken, heiligbeen, sleutelbeen

diafyse extremiteiten armen benen

epifyse extremiteiten gewrichten van armen en benen

Binnen deze skeletregio’s wordt nog eens gekeken of een nauwkeuriger determinatie mogelijk 
is naar specifiek botstuk (b.v. dijbeen, spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde 
beenderen ontbreken hoeft dat nog niet te betekenen dat deze daadwerkelijk niet aanwezig zijn. 
De mogelijkheid bestaat dat de fragmenten te klein zijn hiervoor. 

Geslachtsbepaling

De geslachtsbepaling geschiedt volgens de aanwijzingen van de Arbeitsgruppe Europäischer 
Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een aantal kenmerken van de schedel en het bekken 
die in vorm en grootte verschillen tussen de geslachten. Wanneer achter de geslachtsbepaling een 

1  Wahl, 1982
2  Maat, 1985
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vraagteken staat, b.v.  “m?” betekent dit “zeer waarschijnlijk mannelijk,” bij twee vraagtekens is 
de geslachtsbepaling nog onzekerder. Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. 
De robuustheid van het post-craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het geslacht.3

Leeftijdsbepaling

De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen als die van het 
inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt naar de vergroeiing van de epifysen gekeken4, 
het eruptiepatroon van de tanden en kiezen5, het aanzien van de symphysis pubica en de sluiting 
van de schedelnaden endocraniaal6 en de facies auricularis7 (allebei gewrichtsvlakken aan het 
bekken), en de ectocraniale sluiting van de schedelnaden.8 

Lichaamslengteschatting

Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van de proximale 
gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) en de femur (dijbeen).9

Pathologie

Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is vanwege de 
incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving van de ziekteverschijnselen is 
vaak het hoogst haalbare. 

3. Werkwijze

De crematieresten uit de urnen zijn gezeefd over zeef met een maaswijdte van 0,5 mm, die uit 
de overige sporen met een maaswijdte van 2 mm. De crematieresten zijn per vondstnummer, of 
per laag wanneer het urnen betreft, onderzocht. De fractie van groter of gelijk aan 1 cm wordt 
gedetermineerd. Wanneer crematieresten minder dan 1 gram wegen wordt dit afgerond tot 
1 gram. Wat overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen is het residu erg vervuild 
en moet een schatting gemaakt worden van het gewicht aan crematieresten dat aanwezig is 
in het residu. Aanwezige dierenbotten worden van de menselijke crematieresten gescheiden, 
fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden echter wel genoteerd.
Het totaal gewicht aan crematieresten onder aan de tabellen duidt op het totaal zonder de 
dierlijke botfragmenten. 

3  Schutkowski en Hummel, 1987.
4  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979.
5  Ubelaker, 1984.
6  Acsádi en Nemeskéri, 1970.
7  Lovejoy e.a., 1985.
8  Rösing, 1977.
9  Rösing, 1977.
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4. Resultaten 

Tabel 1:  de inhumatieresten

Vondstnr. Spoornr. Inhoud opmerking

479 479 Glazuurkapsels molaren

(sterk gefragmenteerd)

Te weinig voor isotopenonderzoek

483 483 Kroon M3 

geen attritie (c.10-25 jaar)

Te weinig voor isotopenonderzoek

483 483 Schedelfragmenten (<2 gram)

483 483 Schedelfragmenten (<2 gram)
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Tabel 2: crematieresten V494.3, 4 en 5 uit spoor 494

Geslacht:  vrouw? (het postcraniële skelet is graciel)

Leeftijd:  gezien de robuustheid volwassen

Pathologie:  geen

Conclusie:  volwassen vrouw??

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

3 4 5 in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 1 25 18 4 4 Os frontale = voorhoofd

Os temporale = slaapbeen

+ Os pariëtale = wandbeen

Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 1 1 4 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

+ Mandibula = onderkaak

+ Maxilla = bovenkaak

Axiaal Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken    

Diafyse 9 15 70 4 4 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

+ Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 1 1 4 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

voet/been

Residu 2 8 60 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 12 48 150
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 Tabel 3: crematieresten V502 uit spoor 502.

Geslacht:  vrouw?? (protuberantia occipitalis externa = -1/ caput mandibula is klein)

Leeftijd:  Gesloten epifysen en open suturen wijzen op een leeftijd van 20 tot 40 jaar. 

Pathologie:  geen

Conclusie:  vrouw?? van 20-40 jaar.

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 48 4 3 Os frontale = voorhoofd

Os temporale = slaapbeen

+ Os pariëtale = wandbeen

Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 2 1 3 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

+ Mandibula = onderkaak

+ Maxilla = bovenkaak

Axiaal 12 3 3 Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

+ Pelvis = bekken    

Diafyse 4 3 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

+ Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

+ Tibia = scheenbeen

+ Fibula = kuitbeen

+ Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 17 5 3 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu <1 3 Div. skeletdelen

Totaal (mens)

Dierlijk 5 6 4
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Tabel 4:  crematieresten V503.2, 3 en 4 uit spoor 503.

Geslacht:  ntd

Leeftijd:  ca. 2-3 jaar (± 12 maanden) op basis van de grootte van de botfragmenten

Pathologie:  geen

Conclusie:  kind van ca. 2-3 jaar.

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

2 3 4 in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 3 18 3 5 Os frontale = voorhoofd

Os temporale = slaapbeen

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 1 1 5 Orbita = oogkas

+ Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

Mandibula = onderkaak

Maxilla = bovenkaak

Axiaal 1 1 5 Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken    

Diafyse 20 11 3 5 + Humerus = bovenarm

Radius = spaakbeen

+ Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

Tibia = scheenbeen

+ Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 2 2 1 5 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu 5 15 <1 5 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 0 30 48
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Tabel 5:  crematieresten V511.2, 3 en 4 uit spoor 511.

Geslacht:  ntd

Leeftijd:  op basis van de open suturen bedraagt deze ca. 20-40 jaar.

Pathologie:  geen

Conclusie:  volwassene van 20-40 jaar

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

2 3 4 in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 3 17 10 3 Os frontale = voorhoofd

Os temporale = slaapbeen

Os pariëtale = wandbeen

+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 1 1 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

+ Mandibula = onderkaak

Maxilla = bovenkaak

Axiaal Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken    

Diafyse 20 140 5 5 + Humerus = bovenarm

Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

+ Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 4 2 2 5 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu 1 30 50 <1 5 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 4 71 203
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Tabel 6:  crematieresten V605 uit spoor 605.

Geslacht:  Reliëf planum nuchale = +2 (mannelijk)

Leeftijd:  Gesloten epifysen en open suturen wijzen op een leeftijd van 20 tot 40 jaar. 

Pathologie:  geen

Conclusie:  man van 20-40 jaar.

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 15 3 5 Os frontale = voorhoofd

Os temporale = slaapbeen

Os pariëtale = wandbeen

+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 5 2 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

+ Mandibula = onderkaak

Maxilla = bovenkaak

Axiaal Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken    

Diafyse 140 4 5 + Humerus = bovenarm

Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

+ Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 4 2 5 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu 25 <1 5 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 189
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Tabel 7:  crematieresten V1010.2 en 3 uit spoor 1010.

Geslacht:  ntd

Leeftijd:  3 jaar ± 12 maanden op basis van de ontwikkeling van het gebit.

Pathologie:  geen

Conclusie:  kind van ca. 3 jaar.

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

2 3 in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 30 15 3 4 Os frontale = voorhoofd

+ Os temporale = slaapbeen

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 4 1 1 4 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

+ Gebitselementen 

Mandibula = onderkaak

Maxilla = bovenkaak

Axiaal 7 2 2 4 Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

+ Pelvis = bekken    

Diafyse 45 12 4 4 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

+ Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

Tibia = scheenbeen

+ Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 5 5 3 4 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu 25 20 <1 4 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 116 55
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Tabel 8:  crematieresten uit de Peeters urnen I, II en III. 

Geslacht: Urn I  Man (robuustheid en protuberatia occipitalis externa = +2). 

Urn II  Ondetermineerbaar 

Leeftijd:  Urn I 30-60 jaar op basis van de sutuursluiting 

Urn II 20-40 jaar op basis van de sutuursluiting

Pathologie:  geen

Conclusie: Urn I  bevat resten van een man van ca. 30-60 jaar;  

Urn II  bevat resten van een individu van 20-40 jaar, mogelijk vervuild met crematieresten  

 afkomstig uit urn I; 

Urn III hiervan is de inhoud mogelijk vermengd met crematieresten uit urn I en II. 

 Het gaat om minimaal twee individuen. Aan de hand van de robuustheid en de  

 kleur (vuilheid) van de crematieresten kan vermoed worden dat de inhoud van  

 de drie urnen vermengd is geraakt. 

Skeletdeel Gewicht in gr. Fragmentatie Verbrandingsgraad Inhoud 

I II III in cm fase + = aanwezige fragmenten

Neurocranium 65 46 11 5 5 Os frontale = voorhoofd

+ Os temporale = slaapbeen

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium 4 3 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Gebitselementen 

+ Mandibula = onderkaak

Maxilla = bovenkaak

Axiaal 9 5 5 Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

+ Pelvis = bekken    

Diafyse 300 300 400 8 5 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

+ Ulna = ellepijp

+ Femur = bovenbeen

+ Tibia = scheenbeen

+ Fibula = kuitbeen

+ Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 5 15 20 4 5 Gewrichten van: 

+ hand/arm 

+ voet/been

Residu 10 100 60 <1 5 Div. skeletdelen

Totaal (mens) 380 474 491
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Tabel 9:  de overige crematieresten.

Vondstnummer Gewicht (gr) Inhoud (Ntd=residu, meestal bestaande diafyse fragmenten)

307 2 Neurocranium/diafyse

308 1 Ntd

309 1 Ntd

310 4 Neurocranium/diafyse

313 2 Ntd

314 1 Ntd

315 2 Ntd

317 4 Neurocranium/diafyse

318 2 Ntd

319 25 Neurocranium/diafyse volwassen

321 1 Ntd

418 2 Ntd

437 2 Ntd

439 1 Ntd

440 1 Ntd

451 1 Ntd

456 24 Neurocranium/diafyse  volwassen

457 9 Neurocranium/diafyse

458 6 Neurocranium/diafyse

459 2 Ntd

465 1 Ntd

466 1 Ntd

469 1 Ntd

470 1 Ntd

475 2 Ntd

478 1 Ntd

479-5 5 Occipitale 20-40 jaar

479-6 3 Occipitale 20-40 jaar

479-11 1 Ntd

479-12 3 Ntd

479-13 1 Ntd

479-14 2 Ntd

479-15 1 Ntd

479-16 1 Ntd

479-17 2 Ntd

479-23 1 Ntd

479-24 1 Ntd

479-25 2 Ntd

479-29 1 Tibia  volwassen

481 2 Ntd

482 1 Ntd

483 2 Maxilla volwassen

484 2 Ntd

485 1 Ntd

487 2 Ntd
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Vondstnummer Gewicht (gr) Inhoud (Ntd=residu, meestal bestaande diafyse fragmenten)

493 3 Ntd

495 8 Diafyse

496 7 Neurocranium/diafyse

507 3 Ntd  (slecht verbrand)

513 8 Ntd

519 4 Nyd

521 1 Ntd

523 2 Ntd

528 2 Ntd

529 1 Ntd

531 2 Ntd

603 3 Ntd

604 6 Ntd

606 37 Neurocranium/diafyse

607 4 Ntd

608 1 Ntd

609 2 Ntd

612-4 1 Ntd

612-6 1 Ntd

612-9 1 Ntd

612-13 1 Ntd

612-14 1 Ntd

612-16 2 Ntd

612-17 1 Ntd

612-18 1 Ntd

612 1 Ntd

614 2 Ntd

615 2 Ntd

616 3 Ntd

617 10 Neurocranium/diafyse

618 33 Neurocranium/diafyse

619 3 Ntd

620 17 Neurocranium/diafyse

621 33 Neurocranium/diafyse

622 3 Ntd

623 10 Neurocranium/diafyse

624 18 Neurocranium/diafyse

626 4 Ntd

627 4 Ntd

629 1 Ntd

630 2 Ntd

631 5 Ntd

632 4 Ntd

633 1 Ntd

634 35 Neurocranium/diafyse
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Vondstnummer Gewicht (gr) Inhoud (Ntd=residu, meestal bestaande diafyse fragmenten)

635 2 Ntd

636 4 Ntd

638 3 Ntd

639 4 Ntd

640 1 Ntd

642 1 Ntd

644 2 Ntd

645 1 Ntd

646 1 Ntd

648 1 Ntd

649 3 Ntd

652 1 Ntd

654 1 Ntd

657 1 Ntd

658 5 Ntd

659 1 Ntd

660 4 Ntd

661 1 Ntd

702 1 Ntd

703 1 Ntd

1001 2 Ntd

1002 1 Ntd

1004 8 Ntd

1005 2 Ntd

1006 13 Ntd

1007 2 Ntd

1008 1 Ntd

1011 16 Diafyse /scapula:  volwassen

1012 7 Neurocranium/diafyse: volwassen

1013 3 Ntd

1014 3 Diafyse/vertebrae: volwassen

1015 4 Ntd

1019 5 Ntd

1020-1 2 Ntd

1020 1 Ntd

1021 3 Ntd

1022 1 Ntd

1023 8 Neurocranium/diafyse

1024 3 Ntd

1025 2 Ntd

1030 2 Ntd
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